
Krislai
Ir Joms Atidarė Akis. 
Kova su Džiova.
Keturios Nuristos Galvos.
Kas Pasidarė?
Paaiškj Jo Veidas.

Rašo A. B.

Francijos valdžia pradėjo 
medžioklę ant Vokietijos šni
pų. Jungtinės Valstijos irgi 
susekė jų lizdus. Prasideda 
medžioklė ant jų ir čia.

Ar skaitėte “Laisvėje” 
straipsnius apie vokiečių šnipų 
veiklų Amerikoje? Tai labai 
svarbūs straipsniai.

Dar taip nesenai Amerikos 
spauda šaipėsi iš Sovietų val
džios ablavų ant Vokietijos 
šnipų. Bet faktas yra, kad 
Sovietų valdžia atidarė akis 
abiem, Francijai ir Jungtinėm 
Valstijom.

Džiova yra pikta liga. Kas 
met ji nušluoja nuo žemės de- 
sėtkus tūkstančių žmonių šioje 
neapsakomo turto šalyje.

Džiova yra skurdo liga—ji 
žydi ten, kur gyvenimas duš- 
nus ir kartus.

Gerai, kad amerikinis Na
tional Tuberculosis Associa
tion paskelbė šešių metų pla
ną kovai su džiova. Paramos 
vertas pasimojimas.

Bėda tik tame, kad šis Susi
vienijimas nesirjžta kovoti 
prieš džiovos šaltinį, būtent, 
minių skurdą.

Vokietijos nazių kalėjime 
Ploetzense budeliai nukapojo 
galvas keturiem komunistam, 
žuvo po fašistų kirviu drau
gai Lovasz, Streidle, Hermann 
ir Goeritz. Nubaudė juos už 
organizavimą Komunistų Par
tijos.

Betgi jų mirtis nepraeis 
veltui: jų pralietas raudonas 
proletarinis kraujas kada nors 
atsirūgs fašistiniams bude
liams.

Meksikos valstijoje San Luis 
Potosi cedilliečių fašistinis 
sukilimas tapo stfKriušintas. 
Valdžiai uoliai padėjo Meksi
kos Komunistų Partija. Už 
tai tuojau toj valstijoj į Ko
munistų Partiją įstojo penki 
šimtai kovotojų.

Visoje orlaivininkystės isto
rijoje da nebuvo tokių žiau
rių tragedijų, kokias pergyve
no Amerikos orlaiviai šių metų 
keliais mėnesiais. Pereitą 
sekmadienį įvyko keturios ka
tastrofos, nusinešdamos su sa
vim šešias ar septynias gyvy
bes.

Nelaimės ištinka pasažieri- 
nius ir militarinius orlaivius. 
Kaltas ir orlaivių padirbimas. 
Kai pradėjo juos masiniai ga
minti, tai mažai bepaiso jų 
kokybės.

O gal ir čia darbuojasi na
zių sabotažninkai ?

Dabar paaiški, kad buvęs 
Vilniui Vaduoti Sąjungos at
stovas ponas V. Uždavinys 
dvasia šventa negyvena, nors 
iš sykio jis taip nudavė. Lie
tuvos žmonės informuoja 
amerikiečius, kad p. Uždavi
nys turi įplaukų, kurių siūlai 
veda tiesiai į Kauno valdiškas 
kanceliarijas.

Kai tik užeina vasaros karš
čiai, tai mūsų korespondentai 
ir bendradarbiai mažiau tera
šo. Per daug tuos draugus 
kaltinti negalima — pavargs
ta, nori pailsėti, rečiau susi
rinkimus lanko, mažiau ūpo 
turi rašinėti.

Bet tas prastai atsiliepia į 
judėjimą, ypač į dienraštį.

Automobilistų unijos prezi
dentui Martinui nesiseka 

.griauti unijos vienybę. Jis dar 
nedrįso suformuluoti ir pa
skelbti oficialius kaltinimus 
prieš suspenduotus penkis uni
jos .viršininkus. O unijos lo- 
kalai vienas po kitam pasisa
ko prieš jo tą nelemtą žygį.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Stambiosios Valstybės 
Priima Anglijos Planą 
Kas Liečia Ispaniją

H-----------1-
London. — Visos didžio

sios valstybės, priklausan
čios tarptautinei “bepusiš- 
kumo” ko<misijai, priėmė 
bendrai Anglijos planą dė
lei svetimų armijų atšauki
mo iš Ispanijos.

Sovietų Sąjungos. atsto
vas S. B. Kagan išreiškė 
nepasitenkinimą, kad tas 
planas nežada tinkamos jū
rų kontrolės prieš ginklų, 
amunicijos ir kareivių gabe
nimą (daugiausia iš Italijos 
ir Vokietijos — generolui 
Franco’ui). Todėl priėmimą 
Anglijos plano Sovietai lai
kys dalinu nusileidimu iš 
savo pusės.

Anglijos planas reikalau
ja uždą,ryt sausumos sienas 
į Ispaniją, kol bus skaičiuo
jama, kiek svetimšalių ka
reivių tarnauja generolui 
Franco’ui, o kiek Ispanijos 
respublikai. Sovietai atsisa
ko prisidėti lėšomis prie to 
skaičiavimo — nelabai juo- 
mi pasitiki.

Anglijos planas, be kitko, 
siūlo: pripažint karo teises 
kaip I s p a n i jos fašistam, 
taip ir respublikai; o viena 
tokių teisių tai stabdyt ant 
jūrų ir krėst nužiūrimus 
laivus kaip amunicijos ga
bento jus.

Anglų politikai tuo pačiu 
laiku supranta, kad toks 
planas negalės pradėt veikti 
pirma, negu bus ištraukta 
bent “žymi” dalis Italijos 
kariuomenės iš Ispanijos 
žemės.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas N. Chamberlain pri
sipažino seime, kad jo val
džia norėtų suvest į karo 
paliaubas (pertaiką) Ispa
nijos valdžią su generolu 
Franco.

N. Y. Gubernatorius Lehman 
Kandidatuoja į Senatorius
Albany, N. Y. — New 

Yorko valstijos gubernato
rius H. Lehman paskelbė, 
kad jis kandidatuos į Jung
tinių Valstijų senatorius 
vieton mirusio sen. R. S. 
Copelando, jeigu demokratų 
partija nominuos Lehmaną 
į tą vietą.

Lehman nelabai pagei
daujamas Roosevelto demo
kratam kaipo senatorius. 
Jis priešinosi prež. Roose
velto planui pataisyt šalies 
Vyriausią Teismą ir nėra 
laikomas tikru Naujosios 
Dalybos rėmėju.

Daugelis pažangesnių de
mokratų New Yorke pro
testuoja prieš gub. Lehma- 
no kandidatūrą į senatą ir 
jo vieton siūlo New Yorko 
miesto majorą La Guardi ją, 
kaip demokratų ir darbie- 
čių kandidatą. Kai kurie 
perša Amalgameitų Rūbsiu- 
vių Unijos prezidentą Sid
ney Hillmaną.

Viso§ Liaudiškos Partijos Pa
reiškė Ištikimybę Ispanijos 

Valdžiai
Barcelona, Ispanija.— Vi

sos partijos, priklausančios 
Liaudies Frontui, pasirašė 
ir viešai paskelbė bendrą 
pareiškimą, kad jos ištiki
mai remia ir rems respubli
kos valdžią, kurios ministe
ris pirmininkas yra dr. J. 
Negrin.

New York Times kores- 
p*o n d e n t as tvirtina, kad 
žmonės ir armija be jokio 
dvejojimo eina su premjero 
Negrino valdžia.

Berlin. — Nazių Užsieni
nis Institutas Stuttgarte 
pradėjo darbuotis surašy
mui visų vokiškos kilmės 
žmonių svetimose šalyse.

Portugalai ir Japonai Nuodija 
Chinus 'Opiumu

Geneva; — Stuart J. Ful
ler, Jungtinių Valstijų ats
tovas Patariamoj Tautų Ly
gos Komisijoj Kovai prieš 
Opiumą, parodė, kaip Japo
nija su Portugalijos pagel- 
ba daugmeniškai gabena į 
Chiniją opiumą, pavojingą 
narkotišką svaigalą. Jis 
įteikė faktus, jog šiemet 
nuo balandžio mėn. per por
tugalų koloniją Macao, pie
tinėj Chinijoj, tapo įvežta 
apie 176,000 svarų to nuo
dingo svaigalo. Japonai 
biznieriai tada su patarna
vimais aukštų portugalų 
valdininkų tą opiumą šim
tais dėžių pergabeno į 
Shanghajų ir kitus japonų 
užimtus Chinijos miestus.

Japonijos atstovas gi mi
nimoj komisijoj aiškinosi, 
kad tas opiumas buvęs “tei
sėtai įgabenamas, su Man- 
chukuo valdžios leidimais,” 
—tartum kas dar nežino, 
kad Manchukuo yra tik da
lis Japonijos imperijos.

Teisėjas Reikalauja Ištirt 
Nuožmų Užpuolimą ant So

cialisto N. Thomaso

Newark, N. J. — Teisėjas 
D. J. Brennan pasmerkė 
govėdos padarytą užpuoli
mą ant socialisto kalbėtojo 
Norman Thomaso ir’ įsakė 
Essex apskrities prisiekdin
tųjų teismui ištirt, ar tai 
nebuvo policijos apsileidi
mas, kad jinai neapgynė 
Norman Thomaso nuo tos 
gaujos.

Užpuolimą ant N. Tho
maso tas teisėjas pavadino 
“begėdišku, nuožmiu.”

Berlin/ — Nazių valdžia 
pasakoja, būk jos nariai 
“nevedą” šnipijados prieš 
Ameriką. <

Visi Žydai Bus Išguiti 
Iš Berlyno, Sako Nazių 

Ministeris Goebbels
Berlin. — “Pagoniškai” 

• nazių apvaikščiojamoj pir
moj oficialės vasaros, birž. 
21, propagandos ministeris 
J. Goebbels užreiškė:

“Mes išleisime įstatymą, 
kuris pasirūpins, kad labai 
greitai visi žydai išnyktų iš 
Berlyno.”

Jis šnekėjo, jog reikią 
“raust iš gėdos,” kad per 
paskutinius keturis mėne
sius dar 3,000 daugiau žy
dų susikraustė į Berlyną. 
Goebbels piktinosi, kad žy
dai dabar varą “geresnį” 
biznį Vokietijoj, negu kada 
pirmiau, ir kad jie turį drą
sos “valkiotis po kafeteri- 
jas.”

Jis neva nepatarė pa
čioms nazių govėdoms už- 
puldinėt žydus; sakė, kad 
valdžia juos išvalysianti 
.“pagal įstatymus.”

Tuo tarpu nazių gaujos 
su viedrukais bjaurių ma
liavų siautė po Berlyną ir 
terliojo žydų krautuvių iš
kabas, langus ir namus žy
dų profesionalų ir versli
ninkų ir užpuldinėjo žydus 
gatvėse.

Naziai vėl sustatė savo 
pikietus prieš didesnes žy
dų krautuves.

500,000 Japonų prieš 
Hankowu; Chinai vėl Ga

vo Ginklų iš Sovietų
Shanghai, birž. 22.—Ja

ponai iš Shantungo siunčia 
per Anhwei provinciją dau
gį kanuolių ir 200 tankų, 
kurie laivais Yangtze upe 
bus gabenami linkon Han- 
kowo, Chinijos laikinosios 
sostinės, kuri randasi už 
130 mylių į vakarus nuo ja
ponų dabartinių pozicijų.

Sutelkiama 500,000 japo
nų armijos žygiui prieš 
Hankową.

Japonams būtų buvę kur 
kas parankiau užpult Han- 
kową nuo Chengchow-Gel- 
tonosios upės, iš šiaurės. 
Bet milžiniškas tos upės iš- 
tvinimas suardė šį jų pla
ną. — Tūkstančiai japonų, 
apsupti upės potvinio, jau 
susiduria su badu.

90 karinių Japonijos lai
vų, plaukdami Yangtze upe 
aukštyn linkui Hankowo 
naikina kanuolėmis chinų 
miestus iš abiejų pusių.

Chinai sutelkė šimtus 
tūkstančių savo armijos tre
jeto šimtų mylių fronte nuo 
Geltonosios upės iki Hanko
wo, užkirst japonams kelią.

Chinijos valdžia praneša, 
kad gauna naujus krovinius 
orlaivių, tankų ir kanuolių 
iš Sovietų Sąjungos.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, birž. 22.—Liau
diečiai savo kontr-atakomis 
jau privertė fašistus pasi
traukt atgal iš kai kurių 
Villareal priemiesčių.

Ispanijos Liaudiečiai 
Pasirengę dar Ilgam 
Žūt-Būtiniam Karui

Associated Press kores
pondentas prie Ispanijos 
respublikos armijos arti 
Nules praneša, kad tūkstan
čiai darbininkų kala baisias 
tvirtumas kietose uolose 
tarp Sagunto ir Almenara, 
už kokių 14 mylių į šiaurius 
nuo Valencijos, didmiesčio 
su prieplauka.

Ten jie dinamitu skelia 
ir kitais įrankiais daro liz
dus kulkasvaidžiam ir vie
tas kanuolėm; priekyje gi 
per akmens uolas prakerta 
gilius ir plačius apkasus, į 
kuriuos fašistų tankai tu
rėtų suvirsti. O apkasų 
priekis apsaugotas tankio
mis, plačiomis spygliuotų 
plieno vielų tvoromis.

Tas darbas varomas spar
čiai ir nuodugniai, ir liudi
ja, jog karas dar bus ilgas 
ir atkakliai vedamas, sako 
Ass. Press korespondentas: 
Žmonių ir armijos pasiryži
mas neatlaidus, ūpas aukš
tai pakilęs; ir Valencijos 
spauda kartoja, kad Valen- 
cija bus antras Madridas, 
jeigu fašistai ir ateitų į jos 
priemiesčius. Nėra nė min
ties apie liaudiečių pasida
vimą.

Liaudiečiai Triuškinan
čiai Atmušė Tris Fašistu 

Atakas
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Liaudiečiai 
padarė kriušinančią kontr
ataką ir atrėmė fašistus, 
kurie buvo perėję pietinėn 
pusėn Mijares upės. Žiau
riausios kautynės, dažnai 
durklais, siautė per dvyliką 
valandų ties Burriana mies
teliu, priekalnėje.

Fašistai visu įnirtimu 
briovėsi užimt strateginius 
kalnelius, pastojančius jiem 
kelią rytinio pajūrio ruožu 
į Sagunto ir Valenciją, bet 
jie tapo skaudžiai atmušti.

Kelios dienos pirmiau bu
vo pranešama, kad fašistai 
tiek pasivarę pirmyn nuo 
Mijares upės, kad jiem te- 
lieką 30 mylių iki Valenci
jos. Bet po eilės kontr-ata
kų iš liaudiečių pusės dabar 
fašistai randasi jau už 35 
mylių nuo Valencijos, kaip 
rašo Associated Press žinių 
agentūra.

Panašiomis triuškinančio
mis liaudiečių kontr-atako
mis fašistai liko atremti ir 
Onda ir Puebla de Valverde 
apylinkėse, rytiniame Teru- 
el-Castellon fronte.

Nules apylinkė, Ispanija. 
—40 fašistų lėktuvų naktį 
prie mėnulio šviesos siste- 
matiškai naikino Nules 
miestą, bloką po bloko, iki 
jis visas tapo suardytas jr 
sudegintas. Kurie žmonės 
nebuvo pirmiau pabėgę, vi
si tapo išžudyti.

Nazių Šniukštai Tarė* 
si Nugalabint Buvusį 
U<S>A< Ambasadorių

Ispanijos Respublika Niekad 
Tiksliai Nežudė Gyventojų 

Generolo Franco Plote
Barcelona. — Ispanijos 

ministerių kabinetas pada
rė pareiškimą Tarptautinei 
Komisijai dėlei Bombarda
vimų iš Oro, kuri randasi 
Toulouse mieste Francijoj:

“Ispanijos valdžia šiemet 
vasario mėnesį garbės žo
džiu pareiškė, kad jinai nu
tarė neatakuot oro jėgomis 
jokių nekarinių vietų ir nie
kad kariškai neužpuldinėjo 
civilių žmonių, gyvenančių 
tose srityse, kurias valdo 
sukilėliai (fašistai). Ispani
jos valdžia yra pasiruošus 
ištikimai bendradarbiaut su 
šia tarptautine komisija” 
(prieš bombardavimą neka- 
riškių gyventojų).

Prez. Rooseveltas Pasirašė 
$3,753,000,000 Bilių

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas savo para
šu užgyrė kongreso priimtą 
bilių, pagal kurį skiriama 
$3,753,000,000 viešiem šal
pos darbam, tiesioginiam 
bedarbių šelpimui, paramai 
farmeriams, naujų namų 
statybai, paskoloms, tar
naujančioms šalies ūkiui 
gaivinti, ir tt.

Minu. Gubernatoriaus Benso- 
no Balsų Dauguma Pakilo
Minneapolis, Minn. — Pa

gal naujesnes skaitlines, 
gubernatorius Elmer A. 
Benson, k a n d idatuojantis 
antram terminui ant Far- 
merių - Darbo Partijos ti- 
kieto, gavo nominacijose 
jau 7,500 balsų daugiau už 
Hjalmarą Petersoną, kitą 
neva farmerių - darbiečių 
kandidatą į Minnesotos gu
bernatorius.

Petersoną remia daugelis 
republikonų ir dešiniųjų de
mokratų, einančių prieš 
Naująją Dalybą.

Planuoja Iškraustyt Visus 
Žydus iš Vokietijos

Berlin. — Laikraštis “Žy
dų Rundschau” tikisi, kad 
kitą mėnesį įvykstanti tarp
tautinė žydų konferencija 
Eviane, Francijoj, išdirbs 
planus, pagal kuriuos gali
ma būtų visus 400,000 žydų 
iškraustyt iš Vokietijos į 
užsienius. Kalba apie ket- 
verių metų planą dėlei visų 
žydų ištraukimo iš Vokie
tijos.

ORAS
Šiandien tarpais būsią lie

taus.—N. Y. Oro Biuras.

Visų šalių Darbininkai 
Vienylcitėsl Jūs Nieko 
Nepralaimėeit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

New York. — Prieš-fašis- 
tinis vokiečių 1 a i k r a š tis 
“Deutsches Volksecho” su
rinko davinių iš nazių ofi
cialių laikraščių, ir tais fak
tais parodo, kad Hitlerio 
šnipai šioj šalyj planavo 
nužudyt Wm. E. Doddą, 
buvusį Amerikos ambasado
rių Vokietijai.

Tie daviniai taip pat įro
do, jog karo atsitikime Hit
lerio agentų armija ruošėsi 
žudyt Amerikos valdininkus 
ir sprogdint bei sabotažuot 
gamybą ginklų, amunicijos 
ir kitas svarbias pramones 
Jungtinėse Valstijose.

Iš parodymų federaliam 
prisiekdintųjų teismui taip 
pat paaiškėjo, kad Hitlerio 
Šniukštai perleidinėjo Ja
ponijai savo surenkamas 
slaptas žinias apie Ameri
kos tvirtumas, naujausius 
karinius lėktuvus, stato
mus karo laivus ir kt.

EXTRA!
FAŠISTAI PASKANDINO 

DAR DU ANGLIJOS 
LAIVUS

Valencia, Ispanija, birž. 
22. — Fašistai oro bombo
mis paskandino du Anglijos 
prekybinius laivus arti Va
lencijos prieplaukos — “Su- 
nion’ą”, 3,054 tonų įtalpos, 
ir “Thorpness’ą”, 7,000 to
nų įtalpos.

London. — Fašistų bom- 
bininkus, matomai, padrąsi
no kalba Anglijos ministe- 
rio pirmininko Chamberlai- 
no, kur jis seimui aiškinosi, 
būk Anglija “nieko nega
linti” paveikti prieš fašistų 
lėktuvus, kurie bombarduo
ja Anglų prekybos laivus.

NAZIS JERSEY DITY MA
JORAS GAVO “NOSĮ” 

TEISME
Newark, N. J. — Advo

katai CIO ir Amerikos Pi
lietinių Laisvių Sąjungos 
įteikė federaliam teisėjui 
Clarkui skundą, kad Jersey 
City majoras Fr. Hague 
paniekino teismą. Nes Ha
gue laikraščių reporteriams 
“išbliovė” prieš tuos advo
katus ir jų atstovaujamas 
organizacijas savo plūdi
mus, kuriuos teisėjas liepė 
išbraukt iš bylos rekordų.

Dabar teisėtas Clark ne
leido Fr. Hagūė’ūi plūst 
CIO advokatą Ernstą, kaip 
“raudonąjį sąmokslininką.”

Tokio, birž. 22. — Nors 
jau beveik metai kai Japo
nija veda karą prieš Chini
ją, bet Japonijos užsieninis 
ministeris K. Ugaki tik da
bar grąsina paskelbt karą. 
Sako, tada Japonija galėtų 
priverst bepusiškas šalis iš 
tikro laikytis bepusiškumo, 
nes dabar jos vis, girdi, re
mia Chiniją.
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Klausimai ir Atsakymai

Apvalyt Mūsų Kraštą Nuo Šnipų!
Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojai 

matė virtinę vardų niekšų, parsidavusių 
Vokietijos bestijiškiems naziams. Tai 
šnipai, šniukštinėją mūsų šalies strate
gines vietas ir karines įmones tam, kad 
suteikus Hitleriui kuodaugiausiai infor
macijų apie Amerikos militarines jėgas.

Iš viso įvardinta aštuoniolika žymių 
fašistų-nazių lyderių, bet pranešimai sa
ko, kad tokių Hitlerio šunų Amerikoje 
yra virš 4,000!

Greta Vokietijos naziškų šnipų, čia 
veikia tūkstančiai Japonijos ir Italijos 
šnipų. Amerikos vyriausybė perilgai 
snaudė, perilgai tylėjo, kai visoki fašistų 
šunės kasėsi po krašto pagrindais.

Jei ne Sovietų vyriausybės žygiai, vei
kiausiai, į tuos nenaudėlius nebūtų bu
vę atkreipta -atatinkamas dėmesis net iki 
šiol.

Tik po to, kai du nenaudėliai Maskvoj 
tapo suimta (“Robinsonai”), tik po to, 
kai Sovietų spauda pareiškė, kad, Sovie
tų vyriausybės žiniomis, Amerikoje yra 
tūkstančiai fašistinių kraštų šnipų, Wa- 
shingtono vyriausybė pradėjo rimčiau 
budėti. To pasėkos aiškios: kur tik sek
lys pasisuko, ten rado nazišką šnipą, šni
pą, dažnai užimantį strateginę vietą.

Dabai’ aiškiausiai rtiatosi, kad Hitleris 
išleidžia milionus dolerių šnipinėjimo 
tikslams Amerikoje.

Bet tik gaudymas atskirų šnipų neuž
kirs tų nenaudėlių bjauriems darbams 
kelio. Valdžia privalo atkreipti dėmesį 
ir į tai, ką veikia nazių organizacijos 
šitoj šalyj? Ką veikia tos įvairios vasa
rinės stovyklos, kurias kontroliuoja na
zių organizacijos? Nereikia nei aiškinti, 
kad šitos vasarinės stovyklos, šitos na- 
ziškos organizacijos gamina šnipus ir 
juos finansuoja.

Todėl jos reikia uždaryti! Uždaryti 
kuoveikiausiai!

Fašistinių kraštų šnipijada užkrito 
ant demokratinių kraštų kaip kokis 
bjauriausias amaras. Kur jų nėra? Ispa
nijoj veik kasdien juos suranda, areštuo
ja ir baudžia. Francijoj — taip pat. Am
erikoj panašūs dalykai, štai kodėl turi 
būti imtasi griežtų priemonių juos su
valdyti.

Tas pats Hitleris buvo pasirįžęs pir
miausiai apnykti su savo šnipijada So
vietų Sąjungą. Taciaus Sovietų vyriau
sybės budri ausis ir galinga ranka juos 
sučiupo ir išnaikino. Jeigu dar pasiliko 
vienas kitas kur nors, tai anksčiau ar 
vėliau bus sučiuptas ir jis. Nepaisydami 
trockistų ir kitokių fašistų talkininkų 
verksmų, Sovietai su fašistams parsida
vusiais niekšais apsidirbo griežtai, vy
riškai.

Katalikų Žurnalas Keičia
Nusistatymą

Žymus katalikų žurnalas “The Com
monweal” iki šiol užtardavo Ispanijos 
fašistus, naikinančius Ispanijos žmones 
ir turtus. Bet, matyt, skaitytojai pradė
jo prieš tokią žurnalo politiką protes
tuoti. Dėka tam, žurnalo direktoriai iš
spausdino leidinyj (liepos mėn., kuris iš
eis iš spaudos penktadienį) pareiškimą, 
keičiantį “The Commonweal” nusistaty
mą. £

Tame pareiškime redakcija ir direkto
riai skelbia, jog nuo dabar “The Com
monweal’ linkui Ispanijos būsiąs neutra
lus: neužgirsiąs nei vienos nei kitos ka
riaujančios pusės.

Tame pačiame numeryj telpa straips
nis buvusio “The Commonweal” redakto
riaus, p. Mykolo Williams. Pastarasis 
nesutinka su savo įpėdinio nusistatymu 
ir tebesilaiko senos pro-fašistinės pozici
jos. Bet kadangi p. Williams žurnalo ne
redaguoja, tai duodasi manyti, kad “The 
Commonweal” iš tikrųjų laikysis neutra- 
liškos linkui Ispanijos kariaujančių pu
sių pozicijos.

Ilgainiui, mes manome, “The Common
weal” direktoriai ir redakcija, jei jiems 
rūpės demokratija, atsižadės ir neutraly- 
bės, stodami talkon Ispanijos respublikai.

Juo tas įvyktų greičiau, tuo būtų ge
riau !

Klausimas
Tankiai aš skaitau laik

raščiuose, kad ši šalis keti
na įleisti politiškus pabėgė
lius iš kitų šalių. Mano du 
broliai yra toki pabėgėliai 
Europoje. Kaip aš galiu 
jiems gauti imigracijos vi
zas atvykti į šitą šalį?

Atsakymas
Amerikos valdžia pasiūlė 

planą dėl įsteigimo tarptau- 
tiško komiteto svarstyti po
litinių pabėgėlių problemą, 
bet iki Šiam laikui dar ne

Hitlerio Samdinys
Lietuvoj yra toks ponas tautininkas, 

didelis patriotas Valentinas Gustainis. 
Kadaise jis buvo vyriausiu Lietuvos Ai
do redaktorium, bet savo laiku šis ponas 
nesusiorientavo. Po Voldemaro išvijimo 
iš valdžios jis įdėjo straipsnį, aiškinantį, 
kad Lietuvoj fašizmas dirvos nesurado, 
kad stigo gero vado. Už tokius raštus 
Smetona, žinoma, užsigavo ir Gustainį 
iš redaktoriaus vietos išvijo. Gustainis 
išvažiavo Italijon fašizmo mokytis.

Kai buvo reformuojama tautininkų 
partija, joje pravedamas vadizmo prin
cipas, Gustainis vaidino demokratišką 
tautininką. Bet kai keičiasi laikai, kei
čiasi ir papročiai. Kai vieni tautininkai 
derasi su lenkais ir dalinasi koncesijo
mis, kiti užveda glaudžias pažintis su 
Vokietijos hitlerininkais. Koks gi jis bū
tų tautininkas, jeigu neprekiautų Lietu
va tėvyne mūsų.

Gustainis gavo malonius hitlerininkų 
pakvietimus pasisvečiuoti Karaliaučiuje 
ir Berlyne. To svečiavimosi rezultatai 
gan aiškūs. Nieko nėra pasaulyj geres- 

' nio, kaip hitlerininkų diktatūra. Taip jis 
skelbia ir įrodinėja per Lietuvos Aido 
skiltis. Jo išvada trumpa ir aiški: Lie
tuvon reikia gabenti hitlerizmą. Pirmas 
jo pasiūlymas apvalyt Lietuvą nuo mark
sizmo, išrinkti visas pažangesnes kny
gas na ir, žinoma, jas sudegint. Gustai
nis dar ir dabar po 12 aršiausios dikta
tūroj metų Lietuvoj randa, perdaug 
marksizmo ir rusiškos įtakos. Ką gi, Hit
leriui agentai reikalingi. Jeigu Chodo- 
kauskų šeimyna pelnosi iš vieno Lietu
vos priešo, kodėl Gustainio kompanijai 
nesipelnyt iš kito. Už pinigus patriotiz
mą pardavinėt yra juk valdančios kli
kos privilegija.

galima autorizuoti išdavi
mą Amerikos vizų tokiems 
asmenims, vien tik priežas
timi, kad jie pabėgėliai. 
Jeigu gali teikti kokios nors 
finansiškos pagelbos bro
liams, tai gali jiems pasiųs
ti užlaikymo afideivitųs, ir 
patark, kad jie nuvyktų pas 
arčiausią Amerikos konsulą 
su prašymu jiems duoti vi
zas. Kas link šitos pabėgė
liams pagalbos, apie kurią 
laikraščiai rašo, toks komi
tetas dar nesuorganizuotas 
ir ims kiek laiko, pakol vis

Panašiai turėtų linkui šnipų reaguoti 
ir Amerikos vyriausybė. Panašiai priva
lo su fašistams parsidavusiais šunimis 
pasielgti visos demokratinės vyriausy
bės!
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Baisus Fašistų 
Žiaurumas

kas bus sutvarkyta.
FLIS.

Shanghai, birž. 21. — Ja
ponija gabena 200 karinių 
laivų Yangtze upe su dau
giu kareivių ir amunicijos 
prieš tolesnius chinų mies
tus.

Jersey City, N. J.—Užė
jęs naktį ant lango stoge, 
James Caley, 50 metų, be
darbis, įlūžo ir nukrito 80 
pėdų žemyn, bet tik nela
bai kojas susižeidė.

Jei nori parduot—garsinius 
“Laisvėje.”

“New York Times” bir
želio 12 dieną išspausdino 
ilgą raštą savo korespon
dento “Lawrence A. Ferns- 
worth apie fašistų žiauru
mus. Vien Teruel srityj tie 
budeliai išžudė virš 3,000 
nieko nekaltu civiliu žmo
nių. Jie naudojo rusų bal
tagvardiečių taktiką.

Korespondentas surinko 
žinias nuo buvusio teisėjo 
ispano Jose Nicasio Sancho, 
kuris buvo liudininku bai
saus fašistų žvėriškumo 
nuo pat pradžios jų sukili
mo 1930 metais. Buvęs tei
sėjas Jose Nicasio Sancho 
sako:

“Per daugelį mėnesių aš 
veikiu liaudiečių teisingumo 
ministerijoj, kad pagelbė
jus surinkti žinias apie kri- 
minalystes, surištas su ka
ru. Ir aš nieko nepridedu 
prie grynų faktų. Aš turiu 
kunigą brolį ir aš stengiuo
si atlikti savo pareigas, kai
po tikras krikščionis.”

Šis teisėjas, kunigo bro
lis, gyveno Teruelyj ir ne 
vien tą pasako, ką jis matė, 
bet jis surinko daug faktų 
iš pačių kunigų lūpų. Jis sa
ko, kad Teruelio kunigai 
yra simpatingi fašistams, 
generolui Franco. Jie daug 
tikėjosi gauti iš jo laimėji
mų, bet dabar ir jie jaučia 
nusivylimą, nes žmonės la
bai nubiednėjo, aukos ir mi
šių užpirkimai sumažėjo, 
daugelis norėtų pirkti mi
šias už fašistų nužudytus 
savo artimus, bet neturi pi
nigų. Gi generolas Franco 
išleidžia pinigus karui ir 
kunigams arba neregulia
riai išmoka algas, arba ir 
visai nemoka.' •

Mirties Brigada
1936 metais Teruelio mie

stą užėmė fašistai falangis- 
tai ir sukilę prieš Ispanijos 
liaudį Civilės Gvardijos ka
reiviai. Jie tuojaus suorga
nizavo taip vadinamą “Mir
ties Brigadą”. Jie prisimi
nė Rusijoj laike piliečių ka
ro veikusius budelius anen- 
koviečius ir šie tuoj aus sau 
prisitaisė mirties kaukuolės 
ženklus.

Ir jie pasiliko ištikimi 
tam ženklui. Teruelio mies
tas ir visa apylinkė pavers
ta į kapinyną. Busais die
nomis ir naktimis vežė žmo
nes; apkaltintus “raudonu
me” ir “kairume” į Teruelį, 
kur juos laukė baisi mirtis.

Nariaj garsiosios 43-čios divizijos, susidedančios iš katalonų, Pyrene jų kalnuose. 
Ši divizija buvo paskelbta, kaipo “Žuvusi Divizija.”

Teruelio aikštėje Plaza 
de Torico pirmiausiai buvo 
surengta nužudymas tryli
kos respublikos šalininkų.^ 
Tas nužudymas apstatytas 
puošnumais ir suruošta šo
kiai. Muzika, dainos, spek
taklis iš žmonių mirties. 
Po to aikštė virto į vietą 
nuolatinių fašistų pasiuti
mų, kur jie atveždavo gelto
nomis karietomis liberalus, 
unijistus, komunistus, so
cialistus, bile ką jiems ne
patinkamą ir žudydavo.

Miestas pateko į koman- 
danto Aguado rankas. “Ag- 
uado,—kaip sako teisėjas,— 
kaip ir kiti fašistų viršinin
kai kituose miestuose ir 
miesteliuose, neatsako prieš 
nieką kitą, kaip tik prieš 
pats save. Jis yra valdžia 
ir įstatymai. Jis areštuoja 
ką tik nori, jis šaudo ką 
tik sumano ir prieš jį nėra 
jokių teisių.”
Sušaudė Virš 3,000 žmonių

Jose Nicasio Sancho sa
ko: “Tikra skaitlinė Teru
elio terore nužudytų vyrų, 
moterų ir vaiku nežinoma.
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Vietos gyventojai tą skait
linę laiko iki 5,000. Bet yra 
perdėjimų ir pakartojimų 
tų pačių asmenų. Aš dėjau 
visas pastangas tikrą tiesą 
patirti ir mano apskaitlia- 
vimu Teruelio mieste ir jo 
apylinkėj žuvusių skaičius 
yra per 3,000, bet prie to 
nepriskaitant nežinomus ir 
žuvusius išvežtus į Sarago- 
ssą, kaip, kad ten buvo iš
vežtas Teruelio gubernato
rius Don Fransico Martinez 
ir sušaudytas.”

Fašistų Mirties Brigada 
pilnai viešpatavo. Jie reika
laudavo iš kunigų, kad pa
starieji išduotų jiems var
dus visų liaudies šalininkų, 
kaipo raudonųjų. Kunigai 
vieni savo valia, kiti įbau- 
gyti išduodavo tokius var
dus. Du kunigai—Padre 
Jose Hernandez Julve iš 
Torralba de los Sisones ir 
kunigas Calamocha, brolis 
Carlistų partijos vado, atsi
sakė pildyti • fašistų reika
lavimą, tai tada fašistai ir 
juos sušaudė. Fašistai ku
nigui Julve primetė komu
nizmą. Kada vyresnysis ku
nigas Canon D. Vicente 
Ube, iš Teruelio katedros, 
darė žygius išgelbėti šių 
virš minėtų kunigų gyvastį, 
tai jis b'uvo griežtai fašistų 
įspėtas, kad jeigu dar kartą 

jis tą padarys, tai ir jį lau
kia aštrus nubaudimas.

Kunigas San Milan para
pijos sakė, kad vien jo pa
rapijoj žuvo virš 750 narių. 
Taip vien per kunigus šis 
teisėjas patyrė, kad fašistai 
išžudė nuo 1,500 iki 2,000 jų 
parapijonų Teruelyj ir arti
muose jo kaimuose.

Aikštė Plaza de Torico 
virsta į nekaltų aukų žudy
mą. Vieną sekmadienį, 1936 
metais, ten buvo surengta 
masinis žmonių žudymas. 
Net tūli kunigai sako, kad 
jie nenori eiti per tą aikš
tę, bet apeina aplinkui ją. 
Kapai arti miesto nuolatos 
buvo užversti sukoneveik- 
tais lavonais ne vien vyrų, 
bet moterų ir vaikų.

Rytais žudė
Kiekvieną rytą prieš auš

ra iš Teruelio, nuo fašistuV 7 C

kalėjimų, išvažiuodavo gel
tonos karietos pilnos kali
nių. Jos važiuodavo keliu 
linkui Saragossos, kur ne
laiminguosius sušaudydavo, 
sumesdavo į duobes ir už
pildavo vapna. Kartą leite
nantas Torre sužinojo, kad 
veža jo brolį. Jis atsigulė 
skersai kelią ir prašė pa
leisti jo brolį. Jis atsigulė 
skersai kelią ir prašė paleis
ti brolį. Fašistai įsakė jam 
keltis, nes kitaip ir jis bus 
įgrūstas į geltoną karietą, 
išvežtas ir sušaudytas.
Kapojo Rankas ir Kojas
Didžiausiu žvėriškumu at

sižymėjo iš Mirties Briga
dos falangistų grupė, kuriai 
vadovavo Paralles de Al- 
fambra. Šie budeliai gy
viems žmonėms nukapoda
vo rankas, kojas, ausis. 
Kaip kurie žmonės netekę 
kūno dalių ir dabar gyve
na. Fašistai užsinerdavo 
ant durtuvų rankas, kojas, 
galvas savo aukų ir po Te
ruelio gatves paraduodavo. 
Ypatingai yienas oficierius 
didžiavosi užsinėręs žmo
gaus galvą ant savo kardo.

Jie daug išžudė žmonių 
prie Carinena gelžkelio sto
ties. Villasteryj nužudė 16 
žmonių; Villel kaimely j su
šaudė tėvą ir motiną prieš 
vaikų akis. Trys dienos po 
to 14-kos metų berniukas, 
sušaudytų tėvų, pabėgo į 
liaudiečių pusę. Leitenantas 
Castanas sušaudė 24 žmo
nes kaimelyj Puelbo de la 
Sierra de Baracin.

žudė net Savuosius
Kada Teruelio buvusį re

spublikos gubernatorių Se- 
norą Martinezą išvežė į Sa- 
ragossą ir ten jį nužudė, 
tai kartu su juo buvo išvy-

LOMBARDO TOLEDANO, 
prezidentas Meksikos Darbo 
Konfederacijos, kuris sakys 
kalbas visoj eilėj Amerikos 
miestų. Jis nesenai grįžo iš 

Europos.

kęs ir policijos leitenantas 
El Rana. Bet kada jis su
grįžo į Teruel, tai fašistai 
jį įmetė į kalėjimą ir pas
kui vieną rytą jis atrastas 
su virve ant kaklo. Falan- 
gistai bandė sakyti, kad jis 
patsai pasismaugė, bet fak
tai parodė, kad fašistai jį 
pasmaugė, bijodami, kad jis 
neišduotų daugelį jų niek- 
šysčių.

Romos katalikų popie
žiaus organas “Osservatore 
Romano” kaltino, kad būk 
1937 metų pabaigoj liaudie- 
čiai užėmę Teruelį ten per
sekiojo kunigus. Teisėjas 
griežtai tą užginčina. Jis 
sako, kad iš 41 kunigo buvo 
suimtai 14 tų, kurie išdavi
nėjo savo parapijoms fašis
tams, bet nei vienas iš jų ne
nuteistas ir nenužudytas. 
Liaudiečiai kunigus paėmė 
tik tam, kad per juos dau
giau patyrus apie atsibuvu
sį baisu fašistu terorą.

D. M. š.

Nashua, N. H.
Kooperatyvių kapinių susi

rinkimas atsibuvo 12 d. birže
lio, 10:30 vai. ryte. Dalyva
vo daug narių. Komitetas iš
davė raportą, kad pabaigė ke
lius pilti ir nutarta pamokėti 
kontraktoriui už darbą.

Kapinių Koop. komitetas dė- 
kavoja visiem Nashua ir apie- 
linkės lietuviam, kurie prisidė
jo su savo centais ir doleriais 
prie įsteigimo kapinių, kurios 
priklauso patiem darbininkam 
be skirtumo tikėjimo ir rasės. 
Pelno iš kapinių niekas netu
rės. Pinigai visi yra skiria
mi ant pagražinimo kapinių.

Lotai parsiduoda: 16X16, 
nuo $10 iki $25. O kas visai 
neturi pinigų, duobę duodam 
už dyką.

Kas norite pirkti lotą, kreip
kitės pas J. Simutį, 19 Pear
son Ave., Nashua, N. H.

Po mitingo buvo skaityta 
korespondencija iš Nashua, 
paduota birželio 8 d., ant 5 
puslapio. Ta korespondenci
ja visai neteisingai parašyta. 
Sakoma, kad sukėlė karą ant 
kapinių pikniko. Tai netie
sa. Tie 2 vyrai nėra smeto
niniai, bet čionai augę ir vi
sados dalyvauja progresistų 
parengimuose ir nesigaili pra
leisti kelių dolerių. Tai nėra 
Smetonos draugai. Sargas 
pats nedalyvauja parengimuo
se, o moka į “Laisvę” rašyti 
neteisybę.

Nashua Lietuvių 
Kooperatyvių Kapinių 
Komisija.

Redakcijos Atsakymai
Senam Pijui. — “Stebuklin

gas Alvitas” gautas. Prie pro
gos sunaudosime. Ačiū už ra
šinėjimą.

D. P. Lekavičiui.—“Už Dy
ką Kelionė Namo” persilpnas. 
Be to, vertimas nelabai geras.



Ketvirtad.,'Birželio 23, 1938 lais :e

Priverstino Darbo 
Stovykloje

kiek

ryti- 
min.

das, pagarsėjęs areštuotųjų mu-l 
Šimu ir streikininkų “ramini
mu” (kas dabar — nežinau).

“Atiduotųjų” dabar stovykloj 
apie 70. ,šešios moterys — visos 
politinės — apskalbia ir paval
gydina visą stovyklą. Vyrų po
litinių apie 30, ir kriminalinių 
tiek pat (už muštynes ir pan.). 
Pavasariop laukiama daugiau 
žmonių. Mat, stovykla turi apie 
40 ha žemės, ir vyresnybė atvi
rai kalba, kad jiems parūpins 
daugiau darbininkų (vietų sto
vykloje yra maždaug 300 žmo
nių).

Iš kalėjimų irgi nekokios 
naujienos. Pastaruoju laiku 
mūsiškius gerokai pjauna tas 
vad. mokesnis už kalinimą. Tu
rimus pinigus, viršijančius 30 
litų sumą, adm-ja konfiskuoja, 
o kad greičiau susidarytų “per-

teklius,” ji griebiasi visokių 
kun^tiukų. Pav., Kaune ji lio
vėsi pranešinėjusi apie gautus 

i pinigus. Pinigai guli, o tu nieko 
nežinai. Ir taip iki artfrniausios 

J perlaidos, kada — bac! ir kon
fiskuoja.. Šiauliuose uždraudė 
per išrašus (t. y. savaitinį pir
kimą) pirkti daugiau, kaip už 
10 litų. Tai irgi duoda progos 
konfiskuoti.

Matyti, žmonės dar mažai 
apie tuos konfiskavimus žino, 
nes vis dar pasitaiko, kad at
siunčia (iš Kauno!) po 30-35 
lit. Tave aš prašyčiau pasirū
pinti, kad tas reikalas taptų la
biau žinomas. Pav., iš kur vis 
atsiunčia po 10 dolerių ir 
daugiau. Tai tiesiog pinigų 
vanojimas velniui! Pav.,
Baščiulį konfiskavo kokią šim
tinę.

Šiaip (nors amnest. kampani
jos rezultatai, berods, menkoki) 
ūpas pas mūsų draugus neblo
gas. Apie tai liudija ir du str., 
kurių nuorašus tau siunčiu. 
Juos vertindamas neužmiršk 
sąlygų, kuriose jie parašyti.

Linkiu viso labo! L.

net 
do
pas

Nė nežinau, nuo kurio galo 
pradėti tau pasakoti, nors temų, 
ypač “linksmų” — eibė. Nevel
tui Liet. Aidas taip giriasi 20- 
ties nepriklausomo gyvenimo 
metų atsiekimais. štai nesenai 
turėjau progos kalbėtis su vie
nu žmogeliu, paviešėjusiu pus
metį Dimitravos dvare (vad. 
“priverstino darbo” stovykloj). 
Sėdėjo už muštynes, žmogus ne 
politinis, bet netikėti jo žo
džiais neturiu pagrindo — per 
daug nuoširdžiai pasakojo, per
daug įtikėtini faktai.

Visu pirma—truputį geogra
fijos. Dvaras miške, nuo gyve
namos vietos toli. Gali žmogų į 
gabaliukus supjaustyti — nieko 
neprisišauks. O bizūnais vaiši
namas— juo labiau: rėk 
nori, niekas negirdės.

Muštrą — kariška. Po 
nio švilpuko reik per 15
apsivilkti, pasikloti, apsiprausti. 
Paskui gimnastika, mankšta. 
Giedama “Lietuva, tėvyne mū
sų.” Nuo 6 ryto iki 6 vakaro 
darbas — akmenų skaldymas. 
Norint išeit laukan, reikia atsi
stoti, išsitempti ir iš vietos rik
telti: “Tamsta, vyresnysis poli
cininke, atiduotasis Jonaitis Jo
nas gali kreiptis?”—“Gali.” — 
“Galima išeit -ruošon?” — 
“Eik”. Bendrai, kalbant su poli
cininkais, reik stovėt kariškai 
išsitempus. Pirmą \Įaiką, kol 
naujokas neišmoksta “kreiptis,” 
jo vyresnybė prie savęs nepri
leidžia. Suprantama, koks reži
mas. Už “atsikalbėjimą” ar 
“pasipriešinimą” grūda karce
riu, k u f dar gerokai apdaužo 
bizūnais.

Medicinos pagelbos veik nėra. 
Maistas — tiesiog baisus. Iš 
laisvės jokio maisto neįleidžia: 
jei atsiveži su savim, tai pade
da į sandėlį ir laiko iki tavo iš
ėjimo. O jei atsiunčia siuntinį, 
tai arba grąžina atgal (tavo lė
šom), arba apipila žibalu ir iš
meta. Žmonės išbadėję, nusilpę
— o «dirbti reik sunkiai.

Drabužius tenka nešiot savus, 
baltinius taip pat. Pradžioj ne
išdavė net jokios patalinės, te
ko miegoti ant krūvos šieno. 
Šienas tas tiesiog judėjo — tiek 
įsiveisė utėlių — dėl nešvaru
mo, neskalbtų ir prakaituotų 
baltinių, dulkių. Dabar, berods, 
jau išdavė šiokius tokius šien- 
maišius, bet kova su utėlėm — 
viena sunkiausių problemų iki 
šiai dienai. Visi apiplyšę, ap
driskę, utėlėti — tikros baidy
klės.

Administracija (t. y. farao- 
hai) parinkta atatinkama. Visi 
25 prikomandiruoti prie stovyk
los policininkai — tikri derži- 
mordos (Lietuvoj pasakytų — 
Čaplikai). Viršininko padėjėjas
— buvęs Varnių viršininkas 
Rudaitis, pavogęs 8000 litų ir 
sėdėjęs kalėjime. Matyt — ne
pamainomas specas. Viršininku 
pirmiau buvęs Kauno VI nuo
vados (Žaliakalnio) polic. va-

POLEMIKA IR KRITIKA
Dėl Rašto “Pastaba Labai 

Vietoje”
“Laisvės” 137 Nr., perspau

sdinta iš “Tėvynės” 23 Nr., 
pastaba dėl Pasaulinės Paro
dos, kurioje bus Lietuvių Die
na kitų metų rugsėjo 10, ir to
jo dienoje bus dainų progra
ma. Anos pastabos, “Ameri
kos Lietuvių muzikas” autorius 
nusiskundžia, kam “nepakvie
sti” programos vykinimui mu
zikai nevargonininkai ir “pa- 

1 niekinti” neparapijiniai cho- 
j rai. Dalį šio rašto persispaus
dino ir “Laisvė”.

Kadangi autorius tyčia ar 
per nežinystę apsilenkia su ti
krove, skaitau reikalinga pa
aiškinti, kaip dalykas stovi ti
krumoje.

Iš spaudos visi žinome, kad 
kitais metais rugsėjo 10 d. 
įvyksta Pasaulinėje Parodoje 
Lietuvių Diena. Iki to laiko be
liko vos keliolika mėnesių. 
Laukti ilgiau nebebuvo gali
mybės, jei norima, kad tūks
tantinis choras dalyvautų pro
gramoje. Atmetus dviejų vasa
rų atostogų laiką, kuomet cho
rai nutraukia savo darbuotę, 
beliko vos. keletą mėnesių pa
siruošimui. Kai tik buvo suži
nota, kad Generalis Konsulas 
yra atstovu Parodos reikalais 
šiame krašte, buvo kreiptasi, 
prašant, kad p. Konsulas ne
atidėliojant sušauktų susirin
kimą chorų vadų, kurie su pa
rapijų chorais keli metai jau 
rengiasi prie šios iškilmės. Jų 
darbas vedamas organizuotai, 
nes nuo poros metų kaikuriose 
kolonijose pradėtos kelti kelio
nei lėšos. Esant, kaip minėjau, 
trumpam laikui, nebegalima 
buvo ilgiau laukti, imtasi 
šaukti susirinkimą tų chorų 
vedėjų, kurie jau tam tikslui 
dirba. Susirinkusieji labai gc-

rai žino, kad. šalę parapijinių 
chorų, yra ir neparapijinių 
chorų, todėl nutarė tuojaus 
kviestis pagelbon visu pakrai
pų chorus dėtis į bendrą dar
bą. Tam tikslui buvo pasiųsta 
visoms redakcijoms atsišauki
mas į visus chorus. Tuo tarpu, 
iki kiti chorai atsilieps, pats 
asmeniniai pervažiavau dides
nius centrus galutinam persi
tikrinimui tikrosios padėties 
choruose, išrišdamas visą eilę 
klausimų vietoje, kas laiškais 
būtų atėmę mėnesius laiko. 
Pasėkoje einančio planingo 
darbo, apytikriai daviniai yra 
sekanti: Wyoming© Klonio 
(Penu.) apylinkėje pasižadėjo 
dalyvauti ne mažiau 500 narių 
choras, Waterbury—310, Bos
tono—350, prie to New Yor- 
ko ir New Jersey yra ne ma
žiau 500. Tokiu būdu šian
dien jau turime pasižadėjusių 

Dienoje dalyvauti 
1,660! Kaip matot, 

jau yra gera.
gerbiamas Muzike, 

turėjai matyti bendrą

choristų 
pradžia

Tat, 
Tamsta
kvietimą visų chorų spaudoje 
(“Vienybės” 126 Nr., “Ameri
kos” 24 Nr. ir kt.). Vieni 
laikraščiai jau patalpino, kiti 
dar patalpins (“Laisvės” re
dakcijai senokai pasiųstas šis 
atsišaukimas; kodėl iki šiol ne
patalpino, man nesupranta-

Tame kvietime kuoaiškiau- 
siai pasakoma, jog kviečiami 
visi lietuvių chorai registruo
tis, niekam ten jokia pirmeny
bė neteikiama ir parapijiniai 
chorai visiškai neminimi, bet 
bendrai visi lietuvių chorai 
kviečiami. Visai natūralu, jei 
parapijiniai chorai toje link
mėje jau keli metai dirba, pa
sireiškė pirmiau nogu kas ki
tas. Gerai nusivokusi, jog 
parodoje Lietuvių* Diena nėra

Prof. Siginund Freud (centre), pabėgęs iš Austrijos nuo nazių teroro, vyksta 
Anglijon apsigyventi. Dešinėj Jungtinių Valstijų ambasadorius Bullit, kuris su

tiko mokslininką Paryžiuje.

jokia srovine diena, bet visų 
lietuvių, komitetas ir kreipėsi 
į visus chorus juos pakviesda
mas bendran darban. Kaip 
chorai užsiregistruos, bus ži
nomu, kas jų dirigentai, kas 
nori dalyvauti, tuosyk ir jie 
bus kviečiami į susirinkimus 
bendriems pasitarimams. Ma
no manymu, būtų daug nau
dingiau buvę gerbiamam Mu
zikui paraginti “platesniuosius 
rėmus,” vietoje įžiūrėjimą 
“siaurų rėmų” .ir kišimą poli
tikos į visiškai nepolitišką lie
tuvių dainą.

* Gerbiamas Muzike, mes no
rime dainuoti, o ne politikuo
ti ! Tat kviečiu Tamstą, nors 
nežinau kas Tamsta esi (gal ir 
choro neturi, o čia juk mes 
kalbame vien tik apie veikian
čiuosius chorus), viešai pasi
rodyti ir savuosius paraginti 
rimtai organizuotis dideliam 
istoriniam darbui. Ar negeriau 
būtų buvę, gerbiamasis, ben
drai lietuviams sušukti: “Te
gul skamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias,” o ne užsi
imti dailydės amatu, dirbdinti 
“siaurus rėmus.”

Su pagarba,
J. Žilevičius, L. M.

P. P. L. D. 
Dainos Progr.

Kom. Pirm.
Redakcijos Pastaba. Mes 

vistiek laikomės savo nuomo
nes, kad šis darbas pradėtas 
ne taip, kaip jis turėjo būti 
pradėtas. Asmenys, kvietę 
vargonininkus į pasitarimą dėl 
Lietuvių Dienos, gerai žinojo, 
kad tokiam Brooklyne yra ir 
ne vargonininkų muzikų-chor- 
vedžių, kurie buvo galima 
lengvai pakviesti ir bendrai 
dėl viso reikalo tartis. Nesu
tinkam su p. Žilevičium ir ten, 
kur jis sako, būk parapijų 
chorui vadai ir chorai “keli 
metai jau rengiasi prie šios 
iškilmės.” Kaip žinia, dar nė
ra kelių metų, kai pati Pa
saulinė Paroda tapo nutarta 
New Yorke turėti, o’apie tai, 
kad toje Parodoje bus duoda
mos įvairioms tautoms speci- 
ališkos dienos tebuvo paskelb
ta tik, berods, pereitą žiemą.

Dėlto mums keistai atrodė 
visas šis darbas ir dėlto m»es 
buvome sulaikę ir aną cho
rams pranešimą, kurį p. Brun- 
dza mums prisiuntė.

Mes manome, dalykai turė
tų būti išlyginti.

žemiau talpiname paminė
tąjį į chorus atsišaukimą.

CHORŲ DĖMĖSIU!

Kaip jau žinoma iš spaudos, 
ateinančiais 1939 m. įvyksta 
New Yorke Pasaulinė Paro
da, kurioje dalyvauja ir Lietu
va. Kaip kitos tautos, taip 
Lietuvos valdžia turės savo pa- 
vilijoną šioje Parodoje. Paro
dos Direkcija skiria Parodoje 
atskiroms Tautoms vieną die
ną, kurioje tarp kitko bus ga
limybės parodyt savo tautios 
meną: dainas, šokius, etc.

Lietuviams yra paskirta rug
sėjo 10 diena, sekmadienis.

Šių metų balandžio 26 d. 
įvyko Lietuvos Generaliniam 
Konsulate tuo reikalu chorų 
vadų pasitarimas. Kadangi 
darbas yra didelis ir neatidė
liojamas, tai čia ir pradėta to 
darbo užuomazga. Išrinktas 
Dainos program© rengimo Ko
mitetas iš sekančių asmenų: 
Garbės pirmininku — kun. J. 
Simonaitis; pir m i n i n k u — 
komp. J. Žilevičius; vice-pir- 
mininku — muzikas A. Alek- 
sis; sekretorium — muzikas J. 
Brundza; iždininku — muzi
kas J. Jankus.

Tad šiuomi virš minėtas 
Komitetas viešai kviečia visus 
lietuvių chorus esančius Ame
rikoje, dalyvauti bendrame 
chore, kad suorganizuoti bent 
2,000 žmonių.

Bendro choro dirigentu iš
rinktas komp. J. Žilevičius, L. 
M. Registruojanties prašome 
pranešti: 1) kada suorgani
zuotas choras; 2) skaičius 
choro narių; 3) kas veda cho
rą.

Kį, KADA IR KAIP VALGYTI?
Vasara jau atėjo. Sunku ry

te atsikelti. Kasdieniniai dar
bai, kaip kalnai aukšti. Dirb
tuvėse per daug ūžimo ir ofi
sai nepakenčiami. Būtų daug 
linksmiau praleisti laiką lau
ke saulės šviesoje.

Kaip žmonės gydo nuilsi
mą? Daugelis iš jų skaito pa
tentuotų gyduolių garsinimus 
ir persitikrina, jog jų kūnas 
reikalauja gyduolių. Bet tos 
“tikros gyduolės” tik laikinai 
duoda kūnui gyvybės, ir nesti
prina kūną. Pavasarį reikalin
ga kūnui stiprinimo.

Kuomet žmogus pailsta, ne
turi jėgos atsilaikyti prieš li
gas. Ypatingai džiovos gema
lai pradeda veikti, kuomet kū
nas nudėvėtas.

Dabar laikas pasiklausti sa
vęs, ką, kada ir kaip valgai? 
Vienas iš geriausių būdų stip
rinti kūną, tai apgalėti milio- 
nus džiovos gemalų, kurie tik 
laukia progos veikti, ir page
rinti žlebčiojimą.

Kodėl nepradedi šiandien 
prašalinti tą nualsintą jaus
mą?

Bandyk sekančius—
Ką valgyti:—valgyk užtek

tinai šviežių vaisių ir šviežių 
žalių daržovių.

Nevartok vaistų viduriams 
suliuosuoti, blogas paprotis. 
Geriaus valgyk figų, sviestinių 
ir salotinių aliejų.

Gerk nors šešis stiklus van
dens į dieną.

Kada valgyti:—valgyk tris 
syk į dieną reguliariškai—ne 
daugiaus. Prieš gulimą neval
gyk, bet gerk šilto pieno jei 
nori užmigt.

Kaip valgyti:—povaliai val
gyk ir gerai sukramtyk mais
tą. Gali gerti vandens prie 
valgio, bet nenuplauk maistą 
su vandeniu. Pamiršk rūpes
čius ir skubumus. Juokas ir 
draugiškumas daug geresnis 
už piles kepenims.

F.L.I.S.

Newark N. J.
Svarbūs Pažmoniai

Palangos Juzės draugijos 
metinis piknikas įvyks šešta
dienį, 25 d. birželio, Polish 
National Park, 16th Avė. ir 
Speedway, Irvington, N. J. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

So. Orange ir Springfield 
Avenue busai priveža netoli 
vietos. O busas 54 priveža iki 
pat vartų parko.

Visi, draugijos nariai ir pa
šaliniai prašomi dalyvauti pik
nike.

Ant rytojaus, birželio 26 d., 
įvyks autingas ALDLD Antro
jo Apskričio, naudai dienraš
čio “Laisvės,” Old Cider Mill 
Parke, Union, N. J. Pradžia 
2 vai. po pietų. Iš Newarko 
Springfield - Maplewood busai 
priveža netoli vietos. Iš Eli
zabetho, Springfield No. 8 bu
sas, kurį galima gauti ant 
Broad St. Reikia važiuoti iki 
Burnett Ave., Union, N. J. Iš
lipus tenai galima paimti Uni
on, Vauxhall-Irvington busą, 
kuris praeina pro parką.

Prašome visus dalyvauti.
Rengėjai.

Paryžius, birž. 20. — Už
drausta jau ir Sovietam 
pervežt per Franci ją gink
lus ar amuniciją Ispanijos 
respublikai.

Registracija baigiasi šių me
tų rugpjūčio 1 dieną.

Kelionės, bei kitos išlaidos 
nebus apmokamos.

Registracijos ir kitais Lie
tuvių Dainos Dienos rengimo 
reikalais kreiptis pas sekreto
rių J. Brundzą, 175 High St., 
Brooklyn, N. Y.

Lauksime teigiamos visuo
menės paramos šiame reikale.

Lietuvių Dainos Dienos 
,Rengimo Komitetas.

OienraščioIpLaisves' Naudai

JAU LAIKAS RENGTIS JUOSE DALYVAUTI

New York ir New Jersey

Sekmadienį 26 Birželio-June
Rengia ALDLD 2-ras Apskritys, dalis pelno skiriama 

išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos.

BUS OLD CIDER MILL GROVE
UNION, N. J.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAM
Įžanga tik 25 centai asmeniui

BOSTONO APIELINKEI
“LAISVĖS” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS

BUS MAYNARD, MASS.
Sekmadienį, 3 Liepos-July

Dideles dovanos prie įžangos bilieto. 1-ma $100 vertes 
lapės kailiukas, 2-ra $25 cash, 3-čia $20 cash 

4-ta $15 cash, 5 po $10 ir 28 po $5 cash 
Iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Visi Naujosios Anglijos Chorai
Dalyvaus Programoj

Bus sportiškų geimių ir įvairių kitų žaislų jauniems 
ir suaugusiems.

Didžiausias Piknikas Brooklyne
Tai piknikas, kuriame būna daug svečių iš kitų 

miestų, o šiemet jų bus dar daugiau.

Dviejų Dienų šventeje

Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartfordo, Lyros Choras 
iš Philadelphijos, Bangos Choras iš Elizabetho, Sietyno 

Choras iš Newarko, Pirmyn Choras iš Great Necko 
ir vietinis Aido Choras.

PINIGINĖS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO , 
PERKANT IŠ ANKSTO

Tad iš anksto įsigykite įžangos bilietus.

Dvi Orkestros Grieš Šokiams
PIKNIKAS BUS NAUJAI PERDARYTOJ

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga 4Cc.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj 

MIKOLAIČIO PARKE 
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNĖS

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

CONNECTICUT VALSTIJOS
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio

E. HARTFORD, CONN.
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(Tąsa) 62
Pirmais revoliucijos metais, kuomet 

gyvenimas įėjo į vėžės ir Volga pradėjo 
plaukioti stebėtini garlaiviai, turinti pir
mos klasės kajutas ir keliauninkams su
teikianti karštą maistą, grupė poilsau- 
jančių piliečių — šeši raštvedžiai ir tame 
skąitliuje aš,—išvažiavome ant Volgos 
pailsėti.

Mums vis patarė pervažiuoti Valga. 
Kadangi ten stebėtinas poilsis. Gamta. 
Krantai. Vanduo, valgis ir kajuta.

Ir, reiškia, grupė raštvedžių, pavar
gusių, taip sakant, nuo revoliucijos dun
desio, išplaukė naujų jėgų įgauti.

Pasitaikė puikus pirmklasinis garlai
vis, užvardytas “Tovarišč Penkin.”

Mes pradėjom žingeidauti kas per vie
nas tas Penkin. Mums sako: koks tai, 
rodosi, vandeninio transporto darbuoto
jas.

Mums, teisybę sakant, nedarė skirtu
mo, ir mes, žinoma, išvažiavome ant šio 
nežinomo draugo.

Atvažiavome Samaron.
Visas būrys išlipome — nuėjome mies

tą apžiūrėti. Žiūrėjome. Staiga, girdime 
kokius tai baubimus.

Mūsiškiai sako:
—Dabar atplaukimo ir išplaukimo nu

statytu laiku negalima pasitikėti. Mūsų 
“Penkinas” ims ir nueis. Geriau grįžki
me.

Taigi, šiaip-taip apžiūrėję miestą, su
grįžome.

Prisiartiname prie prieplaukos, mato
me—jau mūsų garlaivio nėra. Nuplaukė.

Kilo lermas, dejavimas.
Vienas mūsų šaukia: “Aš ten kelnėse 

savo dokumentus palikau.” Kiti vėl šau
kia: “O mes—bagažą ir pinigus. Ką-gi 
dabar daryti?... Tai baisu!”

Aš sakau:
—Sėskime į šį grįžtantį laivą ir va

žiuokime namo.
Nagi žiūrime, ištikro stovi prieplau

koje koks tai Volgos laivas užvardytas 
“Perkūnija.”

Verkšlenančiu balsu klausiame publi
ką: ar senai, girdi, “Penkin” išplaukė? 
O gal dar išsileidus paupe galima būtų 
jį pasivyti?

Publika sako:
—Kokiems galams jums vytis? Štai 

“Penkin” stovi! Tik jau dabar vadinasi 
“Perkūnija.” Jis—buvęs “Penkin.” Jam 
suteikė kitą vardą.

Išgirdę tą mes didžiai nudžiugom'e. 
Puęlėme į šį savo laivą ir iki Saratovo 
neišlipome. Bijojome!

Pagaliaus, užklausėme kapitoną, kodėl 
tas viskas įvyko ir taip staigiai.

Kapitonas sako:
—Matote, pas mus šį laivą užvardijo 

dalinai klaidingai. Penkinas randasi van
deninio transporto eilėse, bet jis, dalinai, 
neišsilaikė toje aukštumoje, kurioje bu
vo paskirtas. Dabartiniu laiku patrauk
tas teisman už savo galios padidinimą. 
Ir mes gavome telegramą užmaliavoti jo 
vardą. Taigi, užmaliavoję jo vardą, pa
vadinome: “Perkūnija.”

Čia mes prabilome:
—A, tai taip!—ir bereikšmiai nusijuo

kėme.
Atplaukėme į Saratovą. Ir visas būrys 

leidomės miestą apžiūrėti.
Ten mes irgi ilgai nesi vaikio j ome. Pa

siekėme krautuvėlę ir’ nusipirkome pa
pirosų. Taipgi apžiūrėjome porą budin-

Sugrįžtame atgal—vėl nerandame sa
vo laivo “Perkūnija.” Matome, kad toj 
vietoj stovi kitas laivas.

Žinoma, šį sykį tokio didelio išgąsčio 
jau nebuvo, kaip Samaroje. Manome: vil
tis dar yra. Gal būt jie vėl vardą užma- 
liavojo. Bet visgi kai - kurie iš mūsų 
gerokai nusigando.

Pribėgome arčiau. Klausiame publiką:
—Kur “Perkūnija?”
—Štai čia ir yra “Perkūnija.” Buvęs 

“Penkin.” O dabar, pradedant nuo Sa
ratovo, jis jau bus “Korolenko.”

Mes sakome:
Kodėl gi jie taip maliavą eikvoja?
Publika sako:
—Nežinome. Klauskite laivo vyresnįjį.

Vyresnysis sako:
—Su tais vardais stačiai karšta daro

si. “Penkinu” buvo užvardytas per klai
dą. O kas liečia užvardinimo “Perkū
nija,” tai šis vardas nevisai atatiko. Jis, 
dalinai, ir beprincipis. Juk čia gamtos 
reiškinys. Ir jis nieko neteikia nei pro
tui, nei sielai. Ir už tokį vardą kapitonui 
užvažiavo per nosį. Štai kodėl ir užma- 
liavoj'om.

Tuomet mes nudžiugome ir tarėme:
—A, tai ve kame dalykas...—ir suli

pome į šį “Korolenko.” Ir nuplaukėme.
O vyresnysis mums sako:
—Klausykite, jeigu Astrachaniuje ra

site kitą vardą, tai nenusigąskite.
Bet mes atsakėme:
—Veikiausiai jau taip nebus. Kadangi 

dabar jau “Korolenko.”
Pagaliau, iki Astrachaniaus plaukėme 

laimingai. O iš čia patraukėme sausže- 
miu.

Taigi, tolimesnis laivo likimas mums 
buvo nežinomas.

Bet galima neabejoti, kad šis užvar- 
dinimas taip ir pasiliko. Jis bus per am
žius. Mat, pats Korolenko jau numiręs 
ir todėl, taip sakant, jau negalės kokiais 
nors savo elgesiais sumažinti savo nuo
pelnų. O Penkinas buvo gyvas ir tame 
pasireiškė jo didelis nepasisekimas, ku
ris privedė prie vardo permainos.

Taigi čia nepasisekimas greičiausiai 
tame, kad žmonės, sakysime, gyvi.“ Ne, 
atleiskite, čia abelnai net gi negalima 
suprasti, kame slepiasi nepasisekimų es
mė. Iš vienos pusės, mums kaltais netgi, 
būtų naudinga būti numirėliais. O iš ki
tos pusės, taip sakant, širdingai jums 
ačiū už tai. Pasisekimas abejotinas. Ge
riau gyvam būti. Bet būti gyvam pilnoje 
šio žodžio prasmėje taipgi tartum sąly
ginis nepasisekimas.

Išrodo, kad čia tartum iš abiejų pusių 
spaudžia žmogų nemalonumai.

Štai kodėl mes šį mažą menkniekį įdė
jome pirmon vieton pasakojimų apie ne
pasisekimus.

Vienok ne tik ant Volgos, bet ir pirty
se įvyksta didelių nepasisekimų.

Čia patiekiame jums pasakojimą apie 
panašų nepasisekimą.

2. Pasakojimas apie Pirtis ir Jų 
Lankytojus

Savo laikais mes ką tai rašėme apie 
pirtis. Davėme ženklą apie pavojų. Girdi, 
nuogam žmogui nėra kur ženklelius pa
sidėti, ir taip toliaus.

Po to praslinko keletas metų.
Mūsų paliesta problema pirtiniai-skal- 

byklinėj įstaigoj sukėlė didelių ginčų. 
Pasėkoj to, kaip kuriose pirtyse įtąisė 
tam tikras dėžes, į kurias kiekvienas pa- 
sažierius gali sudėti bile kokius savo 
drabužius. Paskui dėžė užsirakina. Ir 
pasažierius, ramia siela, eina praustis. 
Ir ten tą raktą pririša prie vįedręlio ran
kenos. Arba, blogiausiame atsitikime, ne
išleidžia jį iš rankos. Ir taip kaip nors 
prausiasi.

Trumpiau kalbant, nepaisant to, vieno
je Leningrado pirtyje ve koks įvykis 
buvo.

(Vienas technikas sumanė pas mus, ži
noma, nusiprausęs, apsivilkti. Ir staiga, 
apimtas didelės baisenybės, pamato, kad 
visas jo sandėlis išvogtas. Ir tik vagis, 
turįs gerą širdį, paliko jam bruslotą 
(liemenę), kepuraitę ir diržą.

Šis technikas stačiai sudejavo. Ir pats 
be nieko palei tą savo dėžę—ir stačiai 
nesimato jokios išeities. Jis stovi palei 
savo dėžę tuose drabužiuose, kuriuose jį 
motina pagimdė ir rankomis skerečioja. 
Jis stačiai apsvaigęs.

O jis—technikas. Ne bemokslis. Ir jis 
dabar stačiai negali persistatyti, kaip 
galės namo pareiti. Jau jo kojos pradeda 
linkti, jis svyruoja.

Bet paskui, iš didelio nusiminimo, jis 
užsivelka bruslotą, užsimauna ant gal
vos kepuraitę, pasiima į ranką dir?ą 
ir tokioj, galima sakyti, visiškai ati- 
trauktinoj išvaizdoj vaikštinėja priepir
tyje, mažai ką galvodamas.

Kaip kurįe iš publikos sako:
—Šioje pirtyje kasdien vagystės, va

gia.
(Daugiau bus)
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EASTON, PA.
Rijo Gyvas Gyvates

Endy Bros. Show, vadina
mas karnivalas, per visą sa
vaitę iki birželio 18 d. lošė ir 
parodavo ant cirkavo pleciaus. 
Įžanga į vidų buvo 10c. Bet 
viduj per visą piečių ir pa
kraščiais gal kokia 20 atskirų 
lošimų buvo. Įžanga į kožną 
iki 25c. Barabanais ir šauks
mais sutraukdavo tūkstančius 
žmonių. Visos lošimo vietos 
labai pigios rūšies, o nekurios 
labai šlykščios, žmonės eina 
nenorom, gal iš priežasties be
darbės.

Vienoj vietoj išmalevota 
laukinė krūtinga panelė, kuri 
ryja gyvas gyvates ir su 
plunksnom vištas. Sumaniau 
persitikrint. Užsimoku 10c ir 
einu į vidų, už virvės, žmo
nių ir vaikų apstota skrynia; 
žiūriu, viduj skrynios sėdi apie 
20 metų vyrukas—ne panelė. 
Nuo nosies ir lūpų atrodo bal- 
taskūris jankė vaikėzas ir, ma
tyt, kytras savo rolėj. Basas, 
be kelinių, užsimovęs labai 
purviną ir kruviną suknelę ir 
nuolatos riaumoja, neva lau
kinis. Du negrai su virvaga
liais daboja, kad geriau žmo
nes apmulkinus.

Aplink “panelę” slankioja 
šešios gyvatės, daug kruvinų 
kaulų. “Panelė” vieną gyva
tukę pasigavo ir pradėjo kišt 
sau į nosies skylutę, bet kad 
nelindo, tai susikišo sau į 
burną, bot nenurijo, ištraukė. 
Pagavęs didoką gyvatę sukišo 
į burną iki pusės, mat, nesu
tilpo, tai ištraukė ir nuplėšė 
tai pačiai gyvatei skūrą, o tą 
skūrą sviedė j vaikų būrį, kas 
sukėlė kliksmą ir daug juoko.

Be skūros gyvatę pradėjo fcišt 
sau į burną, bet, matyt, “pa
nelė” pasišlykštėjo, nes spjo
vė lauk ir pradėjo labai nesa
vu balsu riaumot. Tuo kart 
negras padavė “jai” gyvą viš
tą. “Pagrobusi” vištą perplė
šė per pusę ir žarnas pradėjo 
kišt sau į burną, “nuduoda
ma,” kad labai alkana. Vie
nok nieko nenuryjo, tuo kart 
nusišnypštė ir pradėjo snarg
lius ėst, dėl užsigardžiavimo. 
Bet ir tie buvo nekošerni. Ir 
taip tas vyrukas mulkino mus 
visus, žinoma, kad pelnius 
sau duoną.

Argi jis negalėtų kokį nors 
naudingesnį darbą dirbti ?

Ugniagesių Paroda

Birželio 18 d. keturių ap
skričių (counties) buvo 41 
konferencija ugniagesių susi
vienijimo. Suvažiavo trys 
tūkstančiai ugniagesių ir pa
rodavo po miestą su savo tre
kais ir kitokiais ugniagesių 
pabūklais, šešiolika kapelijų 
griežė maršus, o juos stebėjo 
desėtkai tūkstančių publikos 
nuo šaly gatvių.

Apart savo nutarimų, ug
niagesiai pasižymėjo girtuok
liavimu ir trukšmavimu po 
karčiamas, kuriom padarė 
gražaus pelno. Išvakarėse 
apie dvyliktą valandą naktį 
buvo surengta Boyd teatre 
burleskas, pusnuogių panelių 
lošis. Šimtai vyrų, nešini alų 
ir degtinę, grūdosi į vidų, ne
mokėdami įžangos; patį teatro 
gas padori ų a pstu m d ė-apl am- 
dė; pašaukta policija pamojo 
rankom — savas feavam į akį 
nekerta.

Nubaudė Vištvagius

Mūsų apielinkės ūkininkam 
pradėjo vogt vištas. Daug mė

nesių prabėgo, pakol sučiupo 
Vištvagius W. Benfield ir P. 
Frey. Už vištų vogimą teisė
jas II. F. Laub pasiuntė juos 
į apskričio daboklę nuo dviejų 
iki keturių metų.

Pasirodė Falšyvi Pinigai

Eastone ir Phillipsburghe 
pasirodė falšyvos bumaškos, 
dolerinės ir penkdolerinės. 
Tėmijant, galima pažint, nes 
raidės ir prezidento A. Lincol- 
ilo paveikslas neskaistūs, mi
gloti, ir popiera neatrodo į bu- 
maškinę. Su tokia penkine 
buvo pagautas brooklynietis 
Joe Nasser, kurį detektyvai iš
sigabeno į Newark, N. J.

ALDLD Piknikas

Birželio 19 d. ALDLD 13 
kuopa buvo surengus drau
gišką išvažiavimą į Hackett 
parką, žmonių buvo neper- 
daugiausia, bet jie linksmai 
laiką praleido.

Tą pačią dieną buvo sureng
tas kitoj vietoj piknikas vaka
rinės
augusių ateivių studentų — 
daugiausia tokių, kurie nori 
patapt šios šalies piliečiais. 
Ten buvo suvažiavę keli šim
tai. Dalyvavo ir mūsų draugų 
kelios šeimynos. Kaip yra 
kenksminga, kuomet supuola 
du piknikai į tą pačią dieną.

Marš j “Laisvės” Pikniką

Paklausiau kelių draugų, ar 
važiuosim į “Laisvės” pikniką 
į Ulmer Parką, Brooklyne. 
Taip, sako, kad ir bedarbė, su

pinigais trumpai, bet gal ir va
žiuosime. Mat, ten pat netoli 
Coney Island parkas, garsios 
marių maudynės, sūrus, kaip 
druska, vanduo, o ir kitoniš
kos štukos — pasimaudyt ir 
puikią “Laisvės” programą 
matyt, kas reiškia, vienu šū
viu galima du zuikius nušaut. 
O ir ant rytojaus galima dar 
pasisvečiuot, nes bus šventė— 
Fourth of July.

Mano senis Chrysleris jau ir 
dabar nenurimsta, tiktai spar
nelius plasnoja, kad tiktai su
laukus liepos 3-čios, tai ir 
marš į “Laisvės” pikniką.

V. J. Stankus.

Nuteisti 3 Naziu Šnipai Prieš 
Francijos Laivyną

Besancon, Franci j a.—Ka
ro teismas nuteisė tris ša
lies laivyno jūrininkus kaip 
Hitlerio šnipus. Jų vadas

mokyklos tarptautinių Ant. Koehl gavo 20 metų
kalėjimo ir 20 metų trėmi
mo. Jis bandė išvogt nau
jausių Francijos torpedų 
planus, karo laivyno slapt- 
raštį ir radio instrumentus.

Du Koehl’o padėjėjai nu
teisti po penkis metus ka- 
lėt ir po 5 metus ištrėmimo.

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

DETROITO LIETUVIU DARB1N1NKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8910 JOS. CAMPAU DETROIT, MICH.

Puikiausias Piknikas
RENGIA AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-ras APSKRITYS

Bus Sekmadienį, Birželio 26 June, 1938
Programą duos: Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabetho

Bangos Choras ir Great Necko Pirmyn Choras

BUS OLD CIDER MILL GROVE, VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.
ŠOKIAMS GKOS GERA ORKESTRĄ

Pelnas nuo šio pikniko bus ne vien tik apskričio naudai, ale kartu ir išmokėjimui “Laisvės” naujos Intertype mašinos.
Tad rūpinkimės, kad šis piknikas pavyktų.

Choras Pirmyn iš Great Neck, kuris dalyvaus šio pikniko programoje

Apskritys yra išleidęs tikietų knygeles ir išsiuntinejas jas kuopoms platinimui. Kuopos priviję jų
platinimu, o dienraštį “Laisvę” remiančioj! visuomenė yra prašoma įsigyti tų tikįetukų kuo 

' ĮŽANGA 25 CENTAI. PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti. RENGĖJAI.

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvania stoties, Market St, Newarke per Hillside, priveža 
prie pat parRo vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Irvington Centrą (5 corners). Čia imkit 
“Union Vaux Hali Ręąd” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkit ant “Vaux Hall Road” po l£>irei, puse 
bloko iki parko.

AUTOMOBILIŲ KELIAS: Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” po kairei iki parko.
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Lenkija Nori Kelti Savo Akcijos 
Centrą iš Rygos į Kauną

Valdinių Lenkijos sluoksnių 
parodytas vokiečiams palan
kumas ir dabar rodomas dėl 
zudetų Varšuvos laikraštinin
kų tarpe aiškinamas tuo, kad 
lenkų diplomatija yra įsitiki
nusi, jog Vokietija, atgaivin
dama “Drang nach Sueten” 
sąjud;, nuslopina, bent kuriam 
laikui, savo susidomėjimą ry
tų sienų revizionistiniais pla
nais ir jau tuo duoda progos 
lenkams sustiprėti Baltijos pa
jūryj ir išplėsti savo įtaką į 
Baltijos valstybes, kurios ank
sčiau ar vėliau bus reikalingos 
atsiremti prieš vokiečių rytinį 
imperializmą.

Ligi Vokietija užsiėmusi Vi
durio Europos reikalais ir ligi 
dar apyrame dėl Varšuvos- 
Berlyno sutarties lenkų-vokie- 
čių siena, — Lenkija skuba 
sustiprinti savo įtaką Baltijos 
valstybėse. Dėl to nuo kelių 
mėnesių šioj Europos dalyj 
lenkų diplomatija rodo didelį 
gyvumą ir labiau pradeda in
teresuotis Baltijos santarve. 
Šiais metais lenkų susidomėji
mas padidėjo Baltijos kraš
tais, žinoma, ir dėl tos aplin
kybės, kad įvyko Lenkijos ir 
Lietuvos santikių normalizaci
jos pradžia.

Dabar lenkų diplomatijai 
atsiranda perspektyvos įkurti 
neitralinių valstybių blokas, 
kuris siektų “od morza do 
morza” ir kuriu įeitų Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva ii- Ru
munija. šis blokas būtų su
darytas dvišalėmis sutartimis, 
Lenkijos, kaip stipriausios 
valstybės, vadovaujamas.

Bet čia geli kilti didesnių 
kliūčių, kai Lenkija pasisiū
lytų įstoti į dabartinę Baltijos 
santarvę, nes atsirastų intere
sų priešingumų ir nežinia, ar 
sutiktų dabartiniai šios san
tarvės nariai prisidėti prie 
lenki}.; juo labiau, kai dar nie
kas nėra tikras, kad Lenkija 
nori įkurti iš šių valstybių ti
krai neitralinį bloką.

Mat, jau vokiečių spaudoj 
dažnai pasigirsta balsų apie šį 
bloką, kad jis turėsiąs suvai
dinti priešsovietinį bastijoną ir 
išstumti iš Pabaltijos ne tik 
SSSR, bet ir Francijos įtaką. 
Ligi šiol Baltijos santarvėn 
Lenkijos įėjimui priešinosi lie
tuvių diplomatai, kai tuo tar
pu latvių ir estų politikai to
kius sumanymus 
kų spauda dažnai pažymi, kad 
Lenkijos susidomėjimo Balti
jos valstybėmis centras būsiąs 
i.s Rygos perkeltas Kaunan, iš 
kur esą lengviau ir patogiau 
stebėti siu valstybių gyveni
mas; kita vertus, ir dėl to, 
kad Lietuva ir savo gyventojų 
skaičium ir teritorijos plotu 
yra didžiausia Baltijos valsty
bė.

Tatai turėdami galvoj len
kai prisivengia iš latvių pusės 
opozicijos, nors ministeris Be
kas dauj* yra jiems padaręs 
nuolaidų ir net numojęs ranka 
į lenkų mažumą Latvijoj, kad 
tik nesišiauštų prieš Lenkiją.<

Tie sunkumai verčia lenkų 
diplomatiją gyviau domėtis 
Baltijos santarve, juo labiau, 
kad ligi šiol šioj Europos da
lyj Lenkijos įtaka buvo silp
na. Jeigu kuri nors šių vals
tybių ir parodydavo lenkams 
meilę, tai ji būdavo daugiau 
platoniška. Bet tokia meilė 
politikoj nepatvari. Ji reikia 
paremti kokia medžiagine 
nauda ir tik jau jos pagclba 
galima drąsiau jaustis, sti
priau laikytis ir labiau pasi
tikėti. Dabar Lenkija, be ko 
kita, nori Baltijos valstybėms 
pasiūlyti didesnį ūkinį bendra
darbiavimą, kad labiau jas 
prie savęs pasivilioti. Juk lig 
šių metų Lenkijos ir ūkinis su 
Baltijos valstybėmis bendra
darbiavimas buvo labai nežy
mus. Lenkija Lietuvon eks
portavo savo prekių 1936 me
tais tik už 274 tūkstančius, 

rėmė. Len-

importavo lietuviškų prekių 
vos už 139 tūkstančius zlotų. 
Toks menkas Lietuvos-Lenki
jos ūkinis bendradarbiavimas 
nenuostabus, kai žinai šių 
abiejų valstybių ligšiolinius 
politinius santikius. Nuosta
biau, kad nė kiek negeresni 
prekybos santikiai buvo su 
Estija ir Latvija. Estijos eks
porte Lenkija tesudaro vos 
1.5%, o importe—1.8%; Lat
vijos eksporte dar mažiau, 
vos 0.8%, importe — 2.4%. 
Tie skaičiai aiškiai parodo, 
kad Lenkija ūkiškai su šiais 
kraštais labai silpnai susiri
šusi, o per tai silpnai ir po
litiškai laikosi.

Kai lenkai pajuto silpną sa
vo padėtį Pabaltėje ir kai jų 
įtaka diena dienon ėmė mon- 
kėti, prasidėjo jų valstybės vy
rų ir politikų po Pabaltės vals
tybių sostines vizitai ir revizi
tai, kurie šiais metais numato
mi dažni ir gausūs. Jau da
bar gegužės 23 d. išvažiavo 
Lenkijos ministeris Bekas šve- 
dijon pas ministerį Sandlerį, 
su kuriuo gaus progos pasitar
ti dėl tolimesniųjų santikių 
ne tik su Skandinavijos, bet 
ir Baltijos valstybėmis. Neuž
ilgo birželio mėnesį važiuoja 
Lenkijos generalinio štabo 
viršininkas gen. Stachievičius 
atlankyti savo kolegų, kurie 
dalyvavo paskutiniuose ’lenkų 
armijos manevruose, žiemos 
metu lankėsi HeiUinkyj, Tali
ne ir Rygoj Lenkijos pramonės 
ir prekybos ministeris Roma
nas, kuris stengėsi atgaivinti ir 
sustiprinti Lenkijos prekinius 
santikius bei juos pasukti nau
ja palankia kryptimi. Be to, 
šiuo laiku lenkų ekonomistai 
Varšuvoj jau kelintas mėnuo 
ruošia platų ūkinio bendradar
biavimo su šiais kraštais pla
ną, pagal kurį numatoma žy
miai padidinti tų valstybių1 su 
Lenkija prekybos apyvartą.

Ryšium su Lenkijos pastan
gomis, lenkų spaudoj kilo di
delis susidomėjimas Baltijos 
santarvės busimąja konferen
cija, o dar labiau dėl jos nu
kėlimo vėlesniam laikui. Kai 
kurie optimistai linkę manyti, 
kad busimojoj konferencijoj 
dalyvausiąs lenkų, jeigu ne 
atstovas, tai bent stebėtojas. 
Toks lenkų skubotumas ir gy
vumas visai suprantamas, nes 
jau Lenkijoj vokiečių mažuma 
pradeda kelti galvą ir pasiro
do Vokietijos mažiau atsakin
goj spaudoj priešlenkiškų 
straipsnių. V-ius.
Varšuva, 
1938-V-23 d.

(Iš “L. ž.”)

Montello, Mass.
ŽINIŲ-Ž1NIOS

Jau mes išrinkome delega
tą į Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo ketvirtą seimą, ku
ris įvyks Pittsburgh e rugpjūčio 
15-18 dienomis.. Išrinkome 
jauną enefgingą draugą T. 
Vasarių. Kadangi -tuo pačiu 
laiku ir tam pačiam lųieste 
įvyks ir Meno Sąjungos Su
važiavimas, tai d. Vasarius 
bus delegatu ir tame suvažia
vime.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos su
važiavimas įvyksta Brooklyn© 
liepos 1 ir 2 dienomis. Dele
gate išrinkta draugė J. Stygie- 
nė. O į Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferenciją išrink
tas A. Baronas — alternatais 
A. čerkus ir A. Baronas.

Į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimą išrinkti pa
žangūs delegatai Mt. Kemzū
ra, Jonaitis , ir Petelšius. Pa
starieji du jaunuoliai.

Tai matote, iš mūsų koloni
jos suvažiavimai delegatais 
jau aprūpinti (o kodėl nieko 
nesakote apie delegatus į Lie

tuvių Komunistų Suvažiavi
mą?—Red.). Kaip jie sugrįš, 
tai išklausymui jų raportų su
rengsime masinius mitingus.

• • •
Birželio 16 d. tapo palaido

ta laisvai Laisvose Kapinėse 
O. švilpienė — paskutiniu lai
ku po vardu Dundulienė. Pa
liko nuliūdime sūnų, brolius ir 
seseris ir kitas gimines. Dar 
jauną buvo moteriškė, tik apie 
40 nftetų. Pirmiau skaitydavo 
“Laisvę.” Su pragyvenimu 
vertėsi sunkiai. Šaka.

Hudson, Mass.
Darbai, Bedarbe ir “Laisves” 

Metinis Piknikas
Seniau ši kolonija buvo pa

garsėjus su darbais. Dirbtu
vių buvo daug, o gyventojų 
mažai, tai daugiausia dapildė 
darbininkais kiti miesteliai, 
kaip tai: Maynardas, Marl- 
boris, Clintonas. Bet dabarti
niu laiku netik nereikia iš ki
tur darbininkų, bet ir vietinių 
nėra kur padėt. Nors čionai 
nesenai atsikraustė dvi čeve- 
rykų išdirbystės ir jaunesnio 
amžiaus žmonės gavo darbus, 
bet senesnio amžiaus darbinin
kams jau sunku darbą gauti.

Kurie piliečiai, tai gauna 
prie WPA. Bet nepiliečiam ir 
čionai neduoda.

čia keli metai buvo skaito
ma geriausi darbai vilnos iš- 
dirbystėje ir dabartiniais ke
liais metais lietuvių daugiau
sia šitoj pramonėj dirbo. Bet 
kuomet vilnos pramonė labai 
pradėjo šlubuoti, tai kaip tik 
lietuvius daugiausia ir palietė 
bedarbė. Pasirodo, kad dar
bininkų gyvenimas nėra nie
kur užtikrintas. Kur jie ne
dirba, juos visur tos pačios bė
dos ištinka.

Kiti sako, ot, kad dabar 
įmokėtum visokių darbų, tai jei 
ne vienur, tai kitur būtų -gali
ma darbas gauti. Bet kaip ap- 
mislini, kad šiandien niekur 
darbininkų netrūksta, nepai
sant kokioj pramonėj, ar ko
kiam amate, darbininkų visur 
yra pakankamai.

Kaip visais kitais metais, 
taip ii* šiemet, ^Laisvės” meti
nis piknikas įvyks liepos 3 d. 
Maynarde. Ar visi esat pri
sirengę dalyvaut jame? Jau 
laikas trumpas.

Birželio 16 d. baigė Hudson 
High School trys lietuviai 
jaunuoliai: A. Paplausiantis, J. 
Tamošiūnas ir J. Majauskaitė.

Visiem geriausio pasisekimo 
į aukštesnį mokslą!

Hudsonietis.

Montello, Mass.
Dienraščio “Laisvės” naudai 

du piknikai jau čia pat. 
Įvyksta sekmadienį, liepos 3, 
vienas Maynard, Mass., o kitas 
Brooklyn, N. Y. Manoma, 
kad šiemet Maynarde pikni
kas bus didesnis, negu Brook
lyne, todėl, kad ten yra pui
ki, ruiminga piknikams vieta, 
yra puikus maudynėm ežeras 
ir didelė šokiam svetainė. 
“Laisvės” metiniuose pikni
kuose kas metai suvažiuoja 
tūkstančiai darbininkiškos lie
tuviškos publikos. Mat, lietu
viai yra draugiški ir simpa
tingi žmonės; myli jie vasa
ros metu piknikų sueigas, par
kuose pakvėpuoti tyru oru;

“Laisvės” metiniuose pikni
kuose susitinkam savo drau
gus, pažįstamus, gimines, su 
kuriais nesimatėm per dauge
lį metų. Ta proga pasinau
dodami, vienas kitą pasimyli
me, vienas kitą pagerbiame, 
tai paskui nepasimirštame per 
daugelį metų.

Massachusetts valstijoj vi
sliose miestuose ir miesteliuo
se plačiai yra p ar d avinėj aYn a 
“Laisvės” pikniko laimėjimo 
ir įžangos tikietai. Taipgi 
renkama biznierių skelbimai į 

“Laisvės” spėcialį numerį, ku
ris taikomas Maynardo pikni
kui liepos 3. Taipgi daugu
mas laisviečių rengias prastais 
drabužiais, nes žino, kad tą 
dieną priseis piknike ką nors 
padirbėti. Todėl, draugai, vi
si į darbą! Padarykim pikni
ką sėkmingu ! G. Šimaitis.

Japonai Nesitiki Užimt Han
kow? Pirm Rugsėjo

Shanghai. — Aukštoji ja
ponų komanda nesitiki už
imt Hankowa, laikinąją 
Chinijos sostinę, iki rugsė
jo ar spalio men. Viena di
džiausių kliūčių japonam 
tai Geltonosios ir Han upių 
ištvinimaj, kurie paprastai 
būna didžiausi rugpjūčio 
mėnesį, kada užplūsta van
duo iš Tibeto kalnų tirps
tančių sniegynų. .Dabarti
niai potviniai kilo ne iš tų 
sniegų tirpimo, bet nuo di
džių liūčių.

Chinai galėtų praardyt 
pakrantines užtvankas Han 
upės ir užplukdyt didžius 
plotus Hankow apylinkėj, 
kai japonai žygiuotų užimt 
tą miestą.

Dabartiniai potviniai su
stabdė faktinai visus japo
nų karo veiksmus prieš cen- 
tralinę Chiniją.

PRANEŠIMAI B KITUR
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 26 d. birželio, 10 vai. ry
to, po num. 143 Pierce St. Draugai, 
pribūkite visi šiame susirinkime ir 
naujų narių atsiveskite. Taipgi pasi
rūpinkite šu duoklėmis, nes daug dar’ 
nemokėję už 1937 metus. — L. Tu- 
rcikis. (146-147)

MONTELLO, MASS.
Didelis piknikas įvyks šeštadienį ir 

sekmadienį, 25 ir .26 dd. birželio, 
Lietuvių Tautiškoj Namo Parke. 
Rengia Birutės Pašalpos Draugija. 
Abi dienas gros Bert Orris Orkes
trą. Šokiai šeštadienį veltui. Kviečia 
Rengimo Komisijo. (146-147)

GRAND RAPIDS, MICH.
Kooperatyvo Piknikas įvyks 26 d. 

birželio, sekmadienį. Kooperatyvo 
Darže, Greens Lake, vieta visiems 
gerai žinoma. Visu$” kviečiame skait
lingai dalyvauti šiame piknike ir pa
remti finansiškai Kooperatyvų. — 
Komitetas. (146-147)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

pusmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio-. 26 d. Svetainėj, 40 
Ferry St., 2 vai. po pietų. Todėl pra
šome visų narių skaitlingai dalyvau
ti susirinkime. (146-147)

E. ST. LOUIS, ILL.
LDS 92 kp. piknikas įvyks sekma

dienį, birželio 26 d. Washington 
Park, 62nd and Forest Blvd. Kvie
čiame visus dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti, prie geros muzikos pa
sišokti. Turėsime Barbecue ir kito
kių užkandžių, taip bus ir šaltų gė
rimų. Pradžia 10 vai. ryto iki vėlai 
nakties. įžanga veltui. — Kom.

(146-147)

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Laisvamanių 

Etinės Kultūros Draugijos 2 kp. su
sirinkimas įvyks penktadienį, birže
lio 24 d., 7:30 v. v., Draugijų Svet., 
4097 Porter St. Visi nariai malonė
kite dalyvauti. Taipgi kviečiame vi
sus Detroito laisvamanius atsilanky
ti ir prisidėti prie mūsų kuopos. — 
Valdyba. (146-147)

ELIZABETH, N. J.
Visi ir visos važiuokime j ALDLD 

II Apskr. pikniką, 26 d. birželio, Old 
Cider Mill, ant Vaux Hall Rd., 
Union, N. J. ALDLD 54 kp. tarn 
tikslui pasamdė busą, kuris išeis iš 
LDP Kliubo buveinės, 1 vai. po pie
tų. Nuvažiavimas ten ir atgal kai
nuos tik vienas kvoteris asmeniui. 
Old Cider Mill tai nauja ir puiki vie
ta, parankiausia visoj apylinkėj, 
apart to tenai dalyvaus iš visų apy
linkių chorai, kurio išpildys gražią 
dainavimo programą. Dalyvaukime 
visi, su šeimynomis. Bus tonai žais
lai, sportas, menas ir įvairūs laime- 
jirriai. — Rengimo Komisijos narys 
D. K. (146-147)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, birželio 26 d., Olym

pia Parke įvyksta Komunistų Par
tijos piknikas. Kalbės Anna Burlak. 
Dainuos Finų Choras ir jų soliste 
Eva Lchtinen, dainuos Aido Choro 
vyrų ir merginų grupes. Skambins 
rusiškus kavalkus Rusų Balalaikų 
Orkestrą. Apart virš minėtų dalykų 
bus ir daugiau muzikališkų kavalkų. 
Taipgi turėsimo ir Sporto. Bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų. Kviečiame 
Worcesterio ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti. — Rengėjai. (146-147)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, birželio 26 d. įvyksta 

didelis piknikas “Vilnies” naudai, 
Machuto Darže, prie Green Rd. Bus 
geri prizai laimėjimui. Pirmas prizas 
bus siųstas vertės 25 dol., aukoja S. 
B. Ruba, 1188 E. 79th St. 2-ras, aki
niai, vertės 813, aukoja Dr. J. N. 
Simans, 935 E. 79th St., 3-čias, Ra
dio vertės $12, aukoja drg. P. Rad
zevičius. Iš viršminėtų prizų galima 
vieną prizą laimėti nusipirkdamas 
prie vartų įžangos bilietą už 10c.— 
I. A. V. (146-147)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks birželio 26 d., sekmadie
nio ryte, 10:30 vai. 29 Endicott St. 
Draugai-gės dalyvauki! ir neužmirš
kit pasimokėt metines duokles į 
Centrą. — J. N., Rašt. (146-147)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras dainuos per Radio 

stotį WHOM, Jersey City, N.J., sek
madienį, birželio 26 d., 9 vai. ryto. 
Prašome lietuvių pasiklausyti.

(146-147)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 24 d. birželio, 7:30 vai. 
vakare, Jurginės Svetainėj, 180 Novr 
York Avė. Draugai ir Draugės! Bū
tinai dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstymui ir išrinkti delegatus į 
Centro suvažiavimą ir į 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. Sekr.

(145-146)

Shenandoah-Minersville* Pa.
ALDLD 9-to Apskričio piknikas 

yra perkeltas iš birželio 26 d. i liepos 
24 d. Priežastis perkėlimo pikniko 
yra, kad daug draugai iš apylinkės, 
iš įvairių organizacijų yra delegatai 
į Liet. Kongr., kuris įvyks 25 ii’ 26 
dd. birželio, Scrantone. Kuopos turės 
progą išrinkti pikniko darbininkus 
liepos mėnesio susirinkimuose.

Kom,
(145-146)

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Kongreso De

troit Skyriaus Draugijų ir kuopų at-

Dr. Herman Mendlowiiz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1--3 dieną ir nuo 7^-8 vak, 
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y. 
i, .......... ,

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 n e s u p r a n 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 Avė. ir Irving Place

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

stovų atydai. šiuomi pranešu, kad 
sekanti Detroit Skyriaus konferen
cija įvyks 23 d. liepos, 7:30 v. v. 
Lietuvių Svet. Birželio menesį kon
ferencijos nelaikysime. Todėl visų 
Draugijų atstovai malonėkite šį pra
nešimą įsitėmyti ir visi dalyvaukite 
konferencijoj, 23 d. liepos.

J. Overaitis.
(145-146)

ELIZABETH, N. J.
Važiuojantiems į ALDLD II Apskr. 

pikniką, 26 d. birželio, Union, N. J. 
Basas 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 i 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

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 veltai. *

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j
LIBERTY PARKĄ

UŽKVIEČIA SAVININKAI

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

Telephone: Waverly 8-9515

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

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

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

MONEY-SAVER
EXCURSIONS

k

Keliaukite saugiai traukiniais, greitai 
ir patogiai. Taupinkite trafiko vėlinl- 
muu, taupinkite pinigus, ant šių žemų 

kainų ekskursijų.

SVARBU. Eastern Standard Time 
Rodomas. Pridėkit Vieną Valandą 

Dėl Daylight Saving Time.

ALLENTOWN
MAUCH CHUNK
NEDALIOJ, BIRŽELIO 26 
Kelionė i Easton, $1.50; 
Bethlehem, $1.75; Allen
town. $1.85; Northampton, 
$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.

ROUND 
TRIP

Kitos ekskursijos Birželio 26- 
tą i Lakewood, N. J., Freehold, 
N. J., Toms River, N. J., As
bury Park, N. J., Ixmg 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 B A relay 7-9670

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams
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NwYorko^AfeAnios
Bus Dideli Fėrai 
Ispanijos Naudai

Daugiau Svečių į “tais 
vės” Metini Pikniką

RANDAVOJIMAI

Medikalės Pagelbos Biuras 
ir Šiaurių Amerikos Komite
tas Pagelbai Ispanijos Demo
kratijos rengia didelius ferus. 
Jie įvyks Washington aikštė
je, kur prasideda Fifth Ave., 
New Yorke. Tai bus f erai at
virame ore. Jie tęsis tris die
nas, birželio 28, 29 ir 30. Bus 
neišpasakytai gerai prirengti, 
šokiams įrengta medinė pla- 
forma, benai grieš nepertrau
kiančiai, “Hitleris”, “Mussoli- 
nis” ir generolas “Franco”, 
bus pastatyti šaudymui. Mais
to visokios rūšies, daugybė 
visokių dalykų, pagamintų Is
panijoj ir Amerikoj. Gi trečia
dienio vakarą, 29 dieną, čia 
bus traukiama visų dalyvių 
judamieji paveikslai, kur ga
lėsite vėliau ir patys save pa
matyti judžiuose.

Įžanga bus prieinama. Pel-’ 
nas skiriamas taip svarbiam 
tikslui. Todėl visos ir visi pasi
likite liuesus vakarus ir daly
vaukite šiuose feruose. Atmin
kite, kad kiekvienas jūsų cen
tas bus didelė Ispanijos liau
džiai parama.

Gavome pranešimą, kad 
daugiau delegatų atvyksta į 
ALDLD suvažiavimą, o žino
ma, jie bus ir svečiais “Lais
vės” metiniame piknike ir 
draugai galės pasimatyti.

Iš Hartford atvyksta nuola
tinis “Laisvės” platintojas drg. 
A. Klimas. Iš Bostono atvyks
ta senas mūsų veikėjas drg. 
Povilas Kubiliūnas. Iš New 
Kensington atvyksta darbuoto
jas J. čiuplis. Iš Eastono at
važiuoja drgg. K. Bakanaus- 
kas ir nuolatinė spaudos ben
dradarbė B. E. Senkevičienė. 
Iš Detroito atvyksta drg. Jo
nas Baronas.

Prašome

Kaip matote, tai vis daugiau 
ir daugiau delegatų atvyksta į 
mūsų suvažiavimus,$o kartu ir 
“Laisvės” pikniką,
vietos brooklyniečius jau da
bar įsigyti pikniko 
nes šis piknikas bus vienas iš 
didžiausių.

Atminkit, kad dalyvaus net 
i šeši dideli chorai, šokiams 
■ grieš dvi orkestros be per- 
' traukos.

tikietus,

Pasaulinės Parodos Vietoje 
Jau Užvardintos Gatvės

Nedėlioj Važiuokite j 
Spaudos Pikniką

Prakalbos Minėjimui 
Žuvusio Kovotojo 

Ispanijoj
Ketvirtadienį, birželio 30 d., 

8:30 vai. vakare, Hippodrome 
svetainėj įvyks milžiniškos 
prakalbos paminėjimui žuvu
sio leitenanto-pulkininko Da
vid Doran, buvusio politinio 
komisaro Lincolno Bataliono 
Ispanijoj, šis draugas žuvo 
kovoje už Ispanijos liaudies 
laisvę, už demokratiją, už pro
gresą prieš barbarišką fašiz
mą.

Kalbės geriausi kalbėtojai: 
Leitęnantas-pulkininkas Steve 
Nelson, artimas draugas žuvu
siojo; J. Waterman Wise, ku
ris jį aplankė Ispanijoj; Jo
seph Lash, sekretorius Ameri
kos Studentų Unijos; D. Mc- 
Kely White, pirmininkas Lin
colno Draugų, organizacijos ir 
Angelo Herndon, vice-pirmi- 
ninkas Jaunųjų Komunistų Ly
gos. Rus rodoma ir judamie
ji paveikslai iš Ispanijos. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Šaukiama Konferencija 
Streikieriy Pagelbai

SLA Delegatų 
Išleistuves

Pasirandavoja fornišiuotas didelis 
kambarys. Atskiras įėjimas ir su vi
sais parankumais. Tinkamas vienam 
arba dviem vaikinam. — F. Sherry, 
110 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

(146-148)

vanos prie įžangos bilieto. Taipgi šo
kių kontestas su laimėjimais. Tėmy- 
kite garsinimus ir darbuokitės visi 
skaitlingai dalyvauti. -

(146-147)
Kom. Clement Vokietaitis

PARDAVIMAI

Flushinge, kur pirmiau^ bu
vo tuštuma, dabar jau pusėti
nas parkas. Čia bus Pasaulinė 
Paroda 1939 metais. Budavo- 
jama daug namų. Daugelis jų 
jau baigti arba baigiami. Vie
ta užima 1,220 ąkrų žemės. 
Tai didelis plotas.

Čia įrengta aikštės, gatvės, 
keliai, vieškeliai, čia, bus kaip 
kopija New Yorko. Yra City 
Hall Square, prie pat Grand 
Central vieškelio. Paskui eina 
Plaza of Light; New York Pla
za, Times Square, Broadway, 
Rainbow Ave., Congress St., 
Cpnstitution Hall, Lagoon of 
the Nations, Federal Pl., Court 
of Peace, Hamilton Pl., Wash
ington Square, Jefferson Pl. 
ir daugelis kitų vardų.

žinoma, dabar Pasaulinės 
Parodos vieta yra pačiame di
džiausiame budavojime, bet 
jau ir dabar vieta pakeitus 
daug savo veidą.

didelį 
Grove 
Road, 
graži

Literatūros Draugijos Ant
ras Apskritys surengė 
pikniką, Old Cider Mill 
Parke,' Vaux Hall 
Union, N. J. Tai labai
vieta. Piknikas bus jau šį sek
madienį, birželio 26 d.

Ten bus ne vien labai skait
lingas piknikas, bet ir Litera
tūros Draugijos pusmetinė 
konferencija. Nuo “Laisvės” 
svetainės išeina du busai. Vie
nas busas išvažiuos lygiai 9 
valandą sekmadienio ryte, su 
delegatais ir tais svečiais, ku
rie nori ilgiau pabūti tyrame 
ore, o kitas kiek vėliau su 
do Choro nariais.

Visi delegatai ir svečiai, 
rinti vykti pirmame buse,
kite nevėliau, kaip 8:45 prie 
“Laisvės”. Antrame buse gal 
nebus vietos, nes choriečiai la
bai skaitlingai važiuoja.

Tikieto kaina į abi puses tik 
$1 ypatai. Užsisakykite vietas 
iš kalno.

Ai-

no- 
bū-

Penktadienį Brooklyne Bus 
Judžiai Apie Ispaniją

Komisija.

Penktadienio vakare, birže
lio 24 d., bus rodomi judžiai 
iš Ispanijos Brooklyne, Wil
liamsburg sekcijoj... Judžių 
vardas “Su Lincoln© Brigada 
Ispanijoj”. Jie bus rodomi ant 
kampo 5th St. ir Hooper St. 
Įžanga tik 10 centų y patai.

Čia pat kalbės Nils Berg 
ir kiti kalbėtojai. ,

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
KUOPOS NARIAM

Pabėgo Užpuolikas
Didelis, aukštas, gražiai pasi

rėdęs vyras atėjo į J. Levine 
krautuvę Flushinge. Kada Le
vine priėjo jam patarnauti, tai 
‘svečias’ atstatė revolverį ir įsa
kė rankas pakelti. Levine puolė 
ant jo ir pradėjo šaukti pagel- 
bos. Plėšikas smogė jam revol
verio kambliu į galvą ir leidosi 
bėgti. Levine ir kiti žmonės vi
josi. Kartą plėšikas buvo įvytas 
į uždarą gatvę, manė jį sučiup
ti, bet jis dūrė vieno namo lan- 
gan, per tą namą, išlėkė ant 
stogo ir taip pabėgo. Policijos 
prisirinko iki 30 asmenų, 
jau buvo per vėl u.

Gręsia Išbraukimas
Pereitą pirmadienį įvyko 

Lietuvių Komunistų. Kuopos 
kontrolinis susirinkimas. Jan 
nepribuvo apie dešimts narių. 
Visi tie draugai turite kuo- 
greičiausiai pasirūpint priduot 
sekretoriui savo mokesčių kny
gutes ir užsimokėt visus už
vilktus mokesčių iki ir įskai
tant birželį.

Ateinantis pirmadienis bus 
paskutinė kontroliavimo die
na. Neužsimokėję gali tapt 
išbrauktais.

Sekretorius bus “Laisvėj” 
ketvirtadienio ir penktadienio 
vakarais ir galės priimt mo
kesčius ir knygutes sekcijos 
patikrinimui. Jei kas pats pri- 
būt negali, lai atsiunčia kny
gutę ir mokesčius per kitą 
draugą. Pažiūrėkit, ar esat 
užsimokėję Solidarity ir Kon
vencijos asesmentus. Sekr.

perIš Ispanijos atsišaukia 
radio, kad būtų teikiamas mai
stas ir drabužiai pagelbon. Pu
sė miliono vaikučių yra blogoj 
padėtyj.

Pakels Gyv. Taksus
Miesto Taryboj (Council) 

praėjo bilius, kad pakelti ant 
namų taksus nuo $1 iki $6. Pa- 
gelba to, bus sukelta iki 20 mi- 
lionų dolerių į metus dar miesto 
įplaukų. Sako, kad tie pinigai 
bus panaudoti išvalymui mieste 
slomsų.

Jau21 savaitė, kaip sunkiai 
kovoja 150 darbininkų, pas S. 
W. Farber Inc., 141 S. 5th 
St., Brooklyne. Įvairios dar
bininkų organizacijos, vadovys
tėj United Electrical, Radio & 
Machine Workers unijos Lo- 
kalo 1225, šankia konferenci
ją prieš bosų, gengsterių ir 
policijos terorą.

Konferencija įvyks trečia
dienį, birželio 29 d., 8 vai. va
kare, Grand Paradise Ball
room, 318 Grand St., Brooklyn.

Kviečiamos visos organizaci
jos išrinkti nors po du dele
gatus ir prisiųsti į šią konfe
renciją. Jeigu kurių kuopų 
jau nebus susirinkimų, tai val
dybų nariai turėtų pasitarti ir 
pasiųsti delegatus.

Jūroj per porą ' pastarųjų 
dienų buvo nemažai rūkų, kas 
sutrukdė mažesnius laivus.

Pikietininkai Privertė Su
stabdyt Fašistinį Judį

Harlem miesto dalyje Hispa
no Teatras buvo pradėjęs rody
ti pro-fašistinį judį vardu “Mo
rena Clara.” Harlemo demokra
tiniai nusistatę žmonės, liaudie- 
čių draugai pradėjo nuolatos pi- 
kietuoti tą teatrą. Biznis taip 
labai nupuolė, kad teatro savi
ninkas sulaikė tolimesnį rody
mą judžio ir jo vieton pradėjo 
rodyti meksikonišką judį “EI 
Rosal Bendito.” Štai ką reiškia 
žmonių solidarumas ir vienin
gumas.

Birželio 1,9 d., SLA svetai
nėj, 193 Grand St., SLA 5 aps
kritys surengė vakarienę iš
leidžiant SLA delegatus į or
ganizacijos seimą. Delegatams 
palinkėta gerai darbuotis dėl 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj gerovės. Peiktina, kad ma
žai delegatų atsilankė, ypač iš 
38 kuopos, iš 6 delegatų tik 
vienas, rodosi W. Balvočius, 
buvo. Kodėl kiti mūsų delega
tai nekreipė atydos į šį paren
gimą, ypač tie, kurie žodžiais 
kalba apie bendrumą? šis pa
rengimas, kaip tik ir buvo su
rengtas bendrinį mūsų nusista
tymą.

Aštuntą vai. vakare rengi
mo komisija pakvietė svečius 
vakarieniauti, prie gardžių 
kilbasų, šalto alučio.. Komisi
jos pirmininkas K. Paulauskas 
(“Rimbas”) pasveikino sve
čius ir perstatė p. Vitaitį va
karo vedėju. Pirmininkas krei
pėsi į svečius, kad jie tartų 
žodį, ko jie pageidauja iš de
legatų būsimame seime. Pa
kviestas “Naujosios Gadynės” 
redaktorius Strazdas. Jis tik

; keliais žodžiais.palinkėjo dele
gatams bendrai veikti. Sekan
tis perstatytas SLA veteranas 
(pavardės nenugirdau). Po to 
perstatyta p. O. Valaitienė, 
kuri trumpoj kalboj pageida
vo, kad šis seimas nedarytų 
klaidų—spenduodamas dele
gatus.

Pakviesti delegatai tarti žo
dį, ką jie mano. Perstatytas p. 
Strimaitis kalbėti. Jis sakė 
stosiąs už savo įsitikinimus. 
Po jo kalbėjo jaunuolis p. 
Bukšnaitis, kuris taip pat pa
reiškė, kad kovą ves už savo 
įsitikinimus, nežiūrint, kad ir 
pralaimėtų “faitą”. Pakviesta 
tart po žodį Balvočius, Cibuls
kas, Bajoras, Vinikienė ir kiti 
delegatai. Ant pabaigos pa
kviestas SLA sekretorius Dr. 
P. Vinikas. Jis trumpoj kalboj 
kvietė politiniai nusistačiusius 
rimtai pagalvoti apie gręsiantį 
pavojų iš valdančiosios klasės 
visiems ateiviams, šioj šalyj. 
Jis sakė, kad valstijų seimeliai 
leidžia užmaskuotus įstatymus 
neva prieš nacizmą ir komu
nizmą, bet tikrumoj tam, kad 
užsmaugus ateivių tautinį vei
kimą neišimant ir pašalpos 
draugijų.

Po visų kalbų, prie geros 
muzikos tęsėsi šokiai iki vė
los nakties. Svečiai ir delega
tai draugiški ir energingi 
skirstėsi namon.

Ten Buvęs.

Paremkime Kovotojus

Elektros Darb. Susitaikė
Grūmojo 1,400 elektros dar

bininkų streikas. Bet vėliau 
Long Island Lighting Co. susi
taikė su Brotherhood of Elect
rical Workers unija pasirašyda
ma kontraktą ant šešių mėne
sių. Kompanija išpildė unijos 
reikalavimus. Pakelia 5% algų 
tiems darbininkams, kurie 
rėjo mažiau, kaip 60 centų j 
landą.

tu-
va-

gavo
nuo

New Yorke .komitetai 
atsišaukimą iš Franci jos 
sužeistų amerikiečių kovotojų, 
kad jiems siųstume pagelbą. Jie 
dabar yra Paryžiuje. Adresas:
21 Rue de Berri, Paris, France, niai.

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

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)

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street L
Brooklyn, N. Y. r

Tel. Evergreen 8-7179 f
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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. 
Išvažiuoju į Lietuvą. Kreipkitės po 
num. 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
Ev. 4-8792. (143-149)

PAJ1EŠK0.IIMA1

Telephone: E Vergreen 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.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4835

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 ji. Turiu svar
bių reikalu iš Lietuvos.

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

(145-147)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia 31-mą pikniką ir nuoširdžiai 
kviečia lietuvių visuomenę ir orga
nizacijas dalyvauti mūsų prakilnia
me piknike, kuris įvyks šeštadienį, 
-liepos (July) 30, Dexter Parke. Šis 
piknikas bus įvairesnis, nes bus do-

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau

paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., 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»ci Patyrę Barherial
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS
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)

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 aubatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

<

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
4

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Vietinė Lincolno Bataliono 
Draugų ' Vytauto Zablacko 
kuopa padarė ir išsiuntinėjo 
laiškus ir blankas Brooklyno 
ir apylinkės kuopoms, prašant 
Ispanijos liaudžiai ir kovoto
jams pagelbos. Komitetas, ku
ris teikia Ispanijos liaudžiai 
pagelbą, rūpinasi nurandavoti 
laivą po Jungtinių Valstijų 
vėliava ir pasiųsti jį į Ispaniją 
su maistu, drabužiais ir medi
kamentais. Laivo nuraudavo j i- 
mas ir prikrovimas reikmeni
mis atsieis apie $300,000. Pa
rinkite aukų ant minėtų blan
kų. Pagelbėkime didvyriškai 
Ispanijos liaudžiai ir ameri
kiečiams kovotojams.

LIETUVIŲ 
Radio Balsas 

iš Stoties 
WCNW 1500 Kc. 

Brooklyn, N. Y. 

5:30 vai. vakaro 

Antradieniais, Ketvirtad. 
ir Šeštadieniais 

pradedant 
Birželio-June 14, 1938
PRANEŠIMAI—SKELBIMAI— 

MUZIKA — NAUJIENOS

Gabūs Vaikai
Susan Sogliuzzo, 12 metų 

mergaitė ir Charles Brown, 14 
metų berniukas, laimėjo Man
hattan miesto dalyje po $150 
dovanų, kaip gabiausi moki-

Programą Veda

Ona Valaitienė 
676 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Telephones: 

Stoties: Ingersol

Namų: Evergreen

2-1500
2w6000
8-7871

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 DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

to

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

flywiAii iinii v w iinii iinii iai iai iai irti iai ww ww mw ww ww ww ww ww ww VW




