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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Mes niekados nesakome, 
kad kunigijoje nesiranda dorų 
žmonių. Bėda tik, kad tie žmo
nės, įsivėlę į tokį biznį, surišę 
savo gyvenimą su Romos jun
gu, dažnai nutyli prieš skriau
das ir neteisybes. Tame jų ne
laimė, tame skriauda visuome
nei.

Mussolinis ir Hitleris “Ne
kliudysią” Šveicarų; Bando 
Neutralizuot Čechoslovakiją

ITALIJA GRŪMOJA JAU ATVIRU 
KARU ISPANIJOS RESPUBLIKAI

Rooseveltas Remiąs N. Y. Gu
bernatoriaus Lehmano Kan

didatūrą j Senatą

Todėl mes džiaugiamės su 
So. Bostono “Darbininku,” kad 
atsirado nors vienas katalikų 
kunigas, kuris drįso viešai už
tarti darbininkus. Tuo kunigu 
buvo Ravenna, Ohio, kunigas 
J. Leo Brennan, kuris tarpi
ninkavo tarpe darbininkų ir 
darbdavių.

Apie tai D. rašo: 
“Darbininkai ir darbda

viai priėmė kunigo pasiūly
mą. Susirinko darbininkai ir 
kompanijos vadai. Po ilgų 
pasitarimų ir vieni ir kiti 
truputį nusileido, ir streikas 
buvo užbaigtas. Darbininkai 
buvo laimėtojai. Ravenna 
Evening Record laikraštis 
išgyrė kunigą už jo pasidar
bavimą, gi darbininkų unija, 
United Rubber Workers of 
America, pasiuntė kunigui 
padėką už jų reikalų apgy
nima.

Berlin.— Hitlerio ir Mus
solinio valdžios pranešė 
Šveicarijai, kad “visada” 
“gerbs Šveicarijos neliečia
mybę, kaip bepusiškos ša
lies.”

Kad Hitleriui šiuo tarpu 
nepavyko kariniai planai 
prieš Čechoslovakija, tai jis 
dabar stengiasi paveikt ją, 
kad jinai laikytųsi bepusiš- 
kai atsitikime Vokietijos 
karo prieš Sovietus ar 
Francija, kaip praneša New 
Yorko Times koresponden
tas O. D. Tolišius.
AMERIKA AT SIS A K O 
NUO BOMBININKŲ TY

RINĖJIMO KOMISIJOS 
Paryžius. — Amerika at

sisakė prisidėt prie tarptau
tinės komisijos, kuri rengia
si vykt Ispanijos respubli-

LIAUDIEčIAI IŠKAPOJO 
ATAKUOJANČIUS 

FAŠISTUS

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis. — Fašistai septy- 
nioliką sykių, iššokdami iš 
apkasų, desperatiškai ata
kavo respublikiečius Villa- 
hermosa srityj, rytinėj Is
panijoj, bet kiekvieną kartą 
respublikiečių kanuolės ir 
kulkasvaidžiai “į kąsnelius 
sukapojo atakuoto jus ir už
ėmė du svarbius kalnelius,” 
■— rašo Associated Press, 
amerikinė žinių agentūra.

Respublikiečiai skaudžiai 
atmušė ir visus kitus fašis
tų antpuolius 
mylių fronte, 
del Cid srities 
nuo Teruelio.

Mūšiuose čia dalyvavo 
150,000 respublikos kareivių 
ir 100,000 fašistų. Kautynės 
buvo vienos iš pačių nuož
miausių, kokios tik kada 
įvyko visame šiame kare. 
Mūšiai šėlo 110 laipsnių 
karštyje.

Šioj kovoj respublikiečiai 
turėjo po “sunkiąją kanuolę 

I prieš kiekvieną fašistų ką- 
nuolę, po lėktuvą prieš kie-

ištisame 45 
nuo Lucena 
iki 18 mylių

kvieną fašistų lėktuvą,” 
ko Associated Press.

sa

rę-

Deja, Brennan nėra lietuvis 
kunigas. Iki šiol mes dar ne
same girdėję, kad kur nors 
lietuvis kunigas būtų užtaręs 
darbininkus prieš darbdavius.

Gal “D.” mums išryškins 
šią fenomeną ?

naziu lėktuvai naikino bei 
naikina užfrontės miestus.

Ispanijos Respublika Grasina 
Atsiteist Italijai, Bom- 
barduot Jos Miestus

Labai karčiai nusiskundžia 
Pranas Levinskas socialistų že- 

fnatve su trockistais—Stilsonu 
ir kompanija. Tarp kitko, jis 
sako:

“Kai kurie mūsų draugai 
džiaugėsi, kad kuopa padi
dėjo ir plačiau bus galima 
išvystyti savo veiklą. Bet 
dabar pasirodo, kad tie nau
ji nariai (sklokininkai) atė- 

s jo ne socialistams pagelbė
ti, bet iš socialistų pasinau
doti. Mat, LSS 19 kuopos 
kasoje buvo $300. Tai juk 
geras kąsnis . . .”
Pagaliau jis baigia šūkiu: 

“LSS 19 kuopa neturėtų duo
tis taip lengvai melžti.”

Mums keista tik tas, kad tik 
dabar broliai socialistai pa
matė, jog trockistai atėjo pas 
juos tikslu juos melžti — fi- 
nansiai ir politiniai.

Jų gazieta bankrutuoja. Jie 
mano, kad LSS ją išgelbės, pa
darydama ją savo organu. Jie 
tikisi šiek tiek 
“Keleivio” resursus.

Jau keletas savai 
go, kaip smetonini 
beje” nebeaušo 
švarios burnos 
Jurgėla. Ar jam ^Trečiokas sa- 

 

ktį davė, ar paliepė liežuvį su
valdyti ?

% Bet tebevyrauja jilūdikas 
Vytautas Širvy d as,Henris toje 
srityje ištikimai tęsia savo tė
vo tradicijas.

apkarpyti

prabė-
ų eny- 

savo ne- 
lūdikas P.

Žinoma, čia nekalbame api 
patį Tysliavą, kuris benieki 
damas komunistus visados ii 
eina iš krieso.

Sakoma, kad tarpe jo ir k i 
tų vienybiečių yra didelis n 
sutikimas. Jis juos vadina dur
niais, o anie 
nesiplūsti.

London. — Ispanijos am
basadorius y FJ0]O- Atsilan
kė pas Angliįp 
ministerį lordą 
ilgai kalbėjosi

užsieninį 
alifaxa ir 

pie siunti-

Paryžius. •— Ispanijos 
spublikos ambasadoriai Pa
ryžiuj ir Londone pranešė 
Francijos ir Anglijos val
džioms, jog Ispanijos orlai
viai galės keršyt Italijos 
miestam už tai, kad Musso
linio lėktuvai bombomis 
naikina nekarinius, užfron
tės miestus Ispanijos respu
blikoj ir skandina laivus, 
kurie gabena reikmenis į 
jos prieplaukas.

Italijos atstovas Ren. 
Prunas Paryžiuj, atsilie
piant į tą Ispanijos grūmo
jimą, atėjo pas Francijos 
užsieninį ministerį ir užrei- 
škė, kad Italija išstos atvi
rau karau prieš Ispanijos 
respubliką, jeigu tik respu
blikiečiai savo orlaiviais 
pradės taip keršyt Italijai.

Mussolinio ambasadorius 
Londone davė tokį pat per
sergėjimą Anglijos valdžiai.

Francijos ir Anglijos val
dovai, nusigandę, kad iš to 
nekiltų europinis karas, 
tuoj puolėsi perkalbėt Ispa
nijos ^valdžią, kad vengtų 
keršto žygių prieš Italiją.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų paštų ministeris 
Farley jau parėmė New 
Yorko valstijos gubernato
riaus H. Lehmano kandida
tūrą į šalies senatorius vie
ton mirusio senatoriaus R. 
S. Copelando. Reiškia, ir 
prezidentas Rooseveltas pa
laikys Lehmano kandidatū
rą,—nors Lehman andai ne
gražiai pasielgė, kada jis 
parašė laišką senatoriui 
Wagneriui, ragindamas jį 
balsuot prieš prezidento 
planą dėlei šalies Vyriausio 
Teismo pertvarkymo.

Lehman, milionierius ban
kininkas, yra tik šaltokas 
pritarėjas Naujosios Daly
bos, o vis dėlto jis pažan
gesnis už velionį atžagarei
vį demokratą senatorių dr. 
Copelandą, atvirą priešą 
Roosevelto politikos.

Pastarieji Nedideli Fašistų 
Laimėjimai Rytuose Per- 

brangiai Jiem Lėšavo

Prez. Roosevelt Ragi 
na Išrinkt Liberalus 
Rudens Rinkimuose

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas radio kalboj 
visai šaliai birž. 24 naktį

mą bepusiškos tarptautines. Prez. Roosevelt Reika- 
komisijos į Ispanijos res
publiką ištirt, kaip fašistų 
lėktuvai bombardavo bei 
bombarduoja nekarinius už
frontės miestus.

Ispanijos respublikos am
basadorius priminė lordui 
Halifaxui, kad respublikie
čiai galėtų už tai keršyti, 
jei ne generolo Franco val
domiem miestam Ispanijoj, 
tai “kurios nors” kitos ša
lies miestam.

Iš to suprantama, kad Is
panijos respublika galėtų 
pasiųst savo bombininkus 
Italijon ir apdaužyt ten 
kai kuriuos miestus. Nes 
paskutiniu laiku daugiausia 
Mussolinio orlaiviai bombo
mis ardo ir degina respubli
kos “atvirus” miestus ir ne
paliaujamai žudo jų gyven-

Sovietai Nepasitiki Na
talija Daugiau Lėšii Iš- Į ziy-Italų Karią Skait-

ravėt Nazių Šnipus liavimu Ispanijoj

EXTRA!

Stebėtinai sėkmingai ir grei 
tai Joe Louis nukirto Max 
Schmelingą, tą Hitlerio lėlę.

Tai baisi nosis visiems hit
lerininkams. Užteko keleto 
kumščių, ir jų drūtuolis jau 
Vos gyvas voliojasi ant matra- 
so!

i a jam tajp

SĖKMINGA LIET. KON
GRESO KONFERENCIJA

> (Telegrama)
-Scranton, Pa., birž, 25. —

Amerikos Lietuvių Kongre
so Konferencija pasekmin
ga. Dalyvauja 100 delegatų, 
atstovaudami 43,000 narių. 
Laukiama ir daugiau dele
gatų. Komitetų raportai 
vienbalsiai priimti. Rezoliu
cijų komisija jau susitarė 
kas liečia pamatines re
zoliucijas. A. Bimba.

Taip ir šu visa Hitlerio šai- 
ka. Komunistai sako: Jeigu 
tiktai demokratinės valstybės 
susitartų ir pasipriešintų, Hit
lerio ragai kaip bematant nu
lūžtų.

Washington. — Besikal
bėdamas su laikraščiu at
stovais, prezidentas Roose
veltas išsireiškė, kad kon
gresas turėtų paskirt dau
giau lėšų sekliams Jungti
nių Valstijų armijos ir lai
vyno, idant susekt ir iš- 
gaudyt svetimų šalių kari
nius šnipus, v e i k i a n čius 
Amerikoj. Bet prezidentas 
pridūrė, kad jis neužgirs 
Amerikos šnipų siuntimą į 
kitas šalis šniukštinėt kari
nes jų slaptybes.
Rooseveltas A p g ailestauja 
Pardavimą Spauda,! žinių 

apie Nazių^jšnjpus
Rooseveltas apgailestavo, 

kad vienas buvęs narys Fe- 
deralio Tyrinėjimų Biuro 
pardavė tūlai laikraštinei 
kompanijai žinias apie Hit
lerio šnipus šioj šalyj, ku
rias jis surinko kaip valdiš
kos įstaigos tarnautojas. 

xTai Leon G. Tarrou, kuris 
paskutinėmis dienomis pa
sitraukė iš to Tyrinėjimų 
Biuro (tikėdamasis dau
giau pasipelnyti iš mini
mų žinių pardavimo).

Tarrou su savo tiesiogi
niais padėjėjais daugiausia 
ir susekė tuos nazių šnipus, 
kurie dabar patraukti fe- 
deralin teisman bei įkaitin
ti.

J. Valstijų teisėjas New 
Yorke jau išdavė indžionk- 
šiną prieš tų žinių skelbi
mą spaudoj, kol praeis teisi
mai prieš Hitlerio šniukš- 
tus.

London.—' Vien suskaityt 
svetimšalius karius, tarnau
jančius generolui Franco’ui 
bei kovojančius po Ispanijos 
respublikos vėliava, lėšuotų 
tarptautinei “bepusiškumo” 
komisijai per 10 milionų do
lerių, pirm bandymo juos 
ištraukt iš Ispanijos žemės. 
Daugiausia tų pinigų prisi
eitų išleist įsteigimui ir pa
laikymui stovyklų, kur jie 
būtų skaitliuojami.

Sovietų Sąjunga šaltai 
žiūri į tą planą, nesitiki, 
kad generolas Franco iš tik
ro parodytų,* kiek jam tar
nauja italų juodmarškinių 
ir nazių, ir daugiau negu 
abejoja, ar jie kada bus at
šaukti iš Ispanijos pirm ka
ro pabaigos; todėl Sovietai 
nė vienu centu neprisidės 
prie skaičiavimo Italijos ir 
Vokietijos kariuomenių te
nai.

Tuo tarpu, tik besiren
giant skaičiavimui, jau už
daryta Francijoš siena gin
klam ir amunicijai į Kata- 
lonij'ą, šiaur-rytinę dalį Is
panijos respublikos, — pa
gal Anglijos ir Mussolinio 
pageidavimą.

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis. — Fašistai 
bando apsupt Sarrion mies
telį, už 22 mylių į pietų ry
tus nuo Teruelio; jie taip 
pat užėję mylią į pietus nuo 
Ondos, esančios už 12 mylių 
nuo Viduržemio Jūros. Bet 
šis pažengimas pirmyn lė
šavo fašistam daug nuosto
lių. Liaudiečių armija, ko
manduojama generolo Mia- 
jos, dar tebevaldo aptvir- 
tintą Espadan kalną į rytus 
nuo Ondos, pastojantį fašis
tam kelią linkon jūros.

Jeruzalė. — Arabų strei
kas prieš žydus ir anglus 
suparalyžiavo šiaurinę Pa
lestiną.

Barcelona, Ispanija. — 15 
fašistų orlaivių 
kartus per dieną 
davo Barceloną; 
desėtką žmonių.

aštuonis 
bombar- 
užmušė

Chinai Sukirto Japonus, 
Paskandino 2 Jų Laivu
Hankow, Chinija, birž. 26. 

—Chinai audringai kontr
atakavo kelis tūkstančius 
japonų prie Shiangkow- 
chang miesto, Yangtze upės 
pakraštyj), apie 200 mylių į 
vakarus nuo Hankowo, Chi
nijos laikinosios sostinės. 
Daugiau kaip pusė japonų, 
laivais čia atgabentų, tapo 
nukauti arba sužeisti, ir tik 
jų likučiai pabėgo.

Chinai užgriozdino senais 
paskandintais laivais, ras
tais, akmenimis ir cemento 
blokais Yangtze upę, ties 
Matangu, ir per tą užtvarą 
Japonijos kariniai laivai 
jau ne praplaukia toliau į 
vakarus linkon Hankowo. 
Chinai taip pat praardė 
krantines Yangtze užtvan
kas, ir japonai per užlietas 
lygumas nebegali persiųst 
savo armijos, kanuolių bei 
tankų.

Chinų lėktuvai bombomis 
dabar paskandino toj upėj 
vieną Japonijos šarvuotlai
vį, vieną mažesnį karinį lai
vą ir sužeidė du kitu prie
šo laivu.

čiuose rinkimuose balsuot 
už demokratiniai pažangius 
kandidatus - liberalus, kurie 
tiki, kad su pagelba tinka
mų įstatymų - pagerinimų 
iš valdžios pusės galima iš
laikyt demokratinė santvar
ka ir “žmoniškų” pelnų sis
tema Jungtinėse Valstijose.

Prezidentas žadėjo nesi- 
priešint tiem demokratam 
kandidatam nominacijose ir 
rinkimuose, kurie kokiu 
vienu klausimu sąžiniškai 
išstojo prieš Naujosios Da
lybos siekimus, jeigu jie 
apskritai yra pažangūs, li
berališki žmonės.

Neminėdamas vardu Jer
sey City fašistuojančio ma
joro Fr. Hague’o, Roosevel
tas, tačiau, jam šitaip “už
važiavo”:

“Negali būt jokios kons
titucinės demokratijos jo
kioj bendruomenėj, kur Vy
riausybė atima asmeniui 
teisę laisvai kalbėt ir sekt 
tokią religiją, kokios jis no
ri. Amerikos žmonės nesi
leis apgaut niekam, kas mė
gina panaikint asmens lais
vę, apsimesdamas patriotiz
mu”.

Tokius patriotus prezid. 
Rooseveltas pavadino “va- 
riagalviais” atžagareiviais, 
priskaitydamas prie jų ir 
didžiuosius biznierius, strei
kavusius prieš Naująją Da
lybą, kuri reikalavo išleist 
kai kuriuos įstatymus nau
dai daugumos žmonių.

Jis, be kitko, nurodė į vie
nos didžios kompanijos vir
šininką, kuris gauna po 
$1,000 algos per dieną, bet 
visomis keturiomis priešino
si išleidimui algų - valandų 
įstatymo, pagal kurį darbi
ninkui turėtų būt mokama 
ne mažiau kaip $11 per sa
vaitę.

P r e z i d e n tas atžymėjo 
daugelio demokratų kon- 
gresmanų “sukilimą” prieš 
Naujosios Dalybos planus 
pradžioj 75-tos kongreso se
sijos, bet priminė, jog pa
baigoj tos sesijos jie dali
nai pasitaisė, nusileisdami 
spaudimui iš piliečių pusės. 

• Rooseveltas taip pat nu
rodė, jog ir Vyriausias Tei
smas jau keliais atvejais pa
sitaisė, užgirdamas įvairius 
Naujosios Dalybos įstaty
mus.

“Turi būt aiškiai supran
tama,” sakė prezidentas, 

: “kad liberalas reiškia tą, 
kuris tiki pažangiais prin
cipais demokratinės, atsto- 
vingos valdžios, o ne lauki
nis (?) žmogus, kuris fak- 
tinai krypsta į komunizmo 
pusę, nes tatai yra lygiai 
pavojinga kaip ir fašiz
mas.”

Tikrieji liberalai, anot 
prez. Roosevelto, lygiai at
meta fašizmą kaip ir ko
munizmą.

Prezidentas sakė, kad jis 
nenorįs “naikint” didžiojo 
biznio žmoniškų pelnų, ta- 
čiaus jis ypač žiūrėsiąs, kad 
galėtų gyvent smulkieji biz
nieriai ir darbo žmonės aps
kritai.

Japonai Sumušė Ameri
kiečius, Daktarą ir Ofi- 

cieriaus Žmona

Francija Siųs Savo Jū-

Prieš Japonus (?)

ORAS.
Šiandien bus apsiniaukę 

ir vėsiau.—N. Y. Oro Biu
ras.

Shanghai. — Kai žmona 
Amerikos oficieriaus Mas- 
sie’o, nuo USA karinio lai
vo, ėjo į Tsingtao, lydima 
dviejų amerikiečių jūrinin
kų, japonų sargybinis su
stabdė juosius, surikdamas 
japoniškai. O kada Mrs. 
Massie negalėjo atsakyt ja
poniškai, tai sargybinis kir
to kumščiu jai veidan. Dėl 
to įteiktas skundas Jungti
nių Valstijų konsului.

Jau kelios dienos pirmiau 
Amerikos valdžia atsiuntė 
protestą Japonijai, kad ja
ponų sargybos kareivis 
Nankinge smogė kumščiu 
veidan daktarui J. C. Thom- 
sonui, ■ pirmininkui Shang
hai skyriaus amerikiečių 
Presbyterionų Universiteto, 
kurio centras yra Nankin
ge.

Dr. Thomsonas buvo ja
pono sumuštas už tai, kad 
jis užtarė chiną vežiką 
“rikšos,” kuria daktaras va
žiavo. Nes japonas be jokios

London. — Nors neoficia
liai, bet iš patikimų šaltinių 
pranešama, kad jeigu Japo
nijos karo laivynas iškels 
savo jūreivius į Hainan sa
lą, esančią netoli pietinės 
Chinijos, tai Franci jos ka
riniai laivai iškels ten lygų 
skaičių savo jūreivių. Yra 
suprantama, 4kad panašiai 
padarytų tokiame atsitiki
me ir Anglija.

Hainan sala, 150 mylių il
gio ir 100 pločio, su 2 niuto
nais chinų gyventojų, pri
klauso Chinijair bet ta sala 
buvo iki šiol Francijos “įta
kos sritis” bizniškai išdali
nai politiniai.
: Antra, jeigu japonai už
imtų Hainan salą, tai galė
tų iš jos grumot tiesiogi
niams Anglijos susisieki
mams tarp Anglų kolonijų 
Hong Kongo ir Singapore.,

priežasties užpuolė daužyt 
tą chiną.

•
f

• '■



Jeigu Anglijos "labourai” 
Nepažabos Čiamberliną, 
Tai, ko gero, susilauksim 
Londono mieste—Berlyną!
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Klausimai ir Ats

Chinietis lošėjas, Sun Lang Čau, rodo San Francisco 
mieste, kaip šiandien Chinijoj jo broliai gelbsti savo 
vaikus ir turtus nuo Japonijos’plėšikiškų barbarų.

every day, except Sunday
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SLA 40-tasis Seimas
Šiandien, birželio 27 d., Scrantone pra

sidės 40-tasis SLA Seimas. Jau tik pati 
Skaitline pasako, kad ši organizacija se
na ir josios kuopų atstovai susirinkę 
40-tu kartu svarstyti savo reikalus. 
(Kaip žinia, prieš kiek laiko SLA laiky
davo savb seimus kas metai. Vėliau nu
tarta seimavoti kartą į du metus).

Nėra abejonės, SLA yra suvaidinęs ne
mažą rolę mūsų išeivijos gyvenime. Ta
čiau jis būtų suvaidinęs kur kas didesnę 
rolę, jei ne tam tikra sriovė žmonių-po- 
litikierių, kurie SLA bevadovaudami iš
mėtė iš jo daigjybę narių, jį fekaldė. Toji 
sriovė buvo ir yra—tautininkai arba fa
šistai, aplink kuriuos spiečiasi visokio 

4 plauko politikieriai. Tegu tik bus toji 
grupė žmonių kaip reikia suvaldyta,

• SLA ir vėl bujos ir augs.
O augti SLA dar turi dirvos. Mes jau 

ne kartą nurodėme, kad visi trys mūsų 
susivienijimai SLA, LDS ir RKLSA—tu
ri plačią dirvą, didelių progų augti. At
siminkim, visi trys Susivienijimai teturi 

I Zsavo eilėse iš viso tik apie 35,000 orga- 
-nizuotų lietuvių iš virš puses miliono lie- 

‘ 3tuvių Jungtinėse Valstijose.
Mes trokštame, kad šis SLA seimas 

f į sudarytų visas galimybes ^Organizacijos 
-stiprinimui, įtraukimui kuodaugiausiai 

* įnauj'ų narių!
Į S* Mes trokštame ir raginame visus 
į *40-tojo Seimo delegatus padaryti SLA 

Lpilnoj to žodžio prasmėj progresyviška 
organizacija.
~ Mes manome, SLA, kaipo pažangi or-

• ganizacija, galėtų ir turėtų padėti ne tik 
į ; Lietuvos žmonėms atsteigti demokratiją,

. bet ir Amerikoje ryškiau paremti tą ju- 
' • dėjimą, kuris kovoja prieš besikeliančią 

: reakciją, už palaikymą demokratijos, už 
taiką ir už užtikrinimą darbo žmonėms 

< : ateities.
Susivienijime Lietuvių Amerikoj yra 

H visokių krypčių žmonių. Todėl jis negali 
f būti kurios nors vienos partijos kontro- 

; Įėję. Bet jis gali ir turi būti pažangus, 
| L-einąs su visu tuo plačiuoju Amerikos 
' į "Žmonių judėjimu, katram rūpi plačiausių 
| : žmonių masių interesai.

Broliai SLA 40-to j o Seimo delegatai: 
p mes linkime jums pasekmingiausiai ir 

- gražiausioj nuotaikoj išspręsti visus 
I - klausimus, kurie įeis į jūsų darbų pro- 
Įfvgramį!
I
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Smetona Apdovanojo Savo 
ŠVogerį

Mums rašo iš Kauno:
"Derybos su lenkais vis daugėja ir 

daugėja. Tarp kitų derybų buvo susitar
ta ir tai, kad lenkai per Lietuvą gabens 
savo prekes į Liepojos uostą, importuos 
savo išdirbinius, plukdys Nemunu savo 
mišką. Šitos visos derybos žada duot už
dirbti pinigą, kuris tautininkų partijoj 
sukėlė tlaug sujudimo. Ką čia su patrio
tizmu, jei lenkai rodo savo zlotą. Pakan
ka kvailiams šūktelti "Mes be Vilniaus 
nenurimsim,” o patiems eiti į gerus ir 
nuoširdžius santykius su nauju kaimy
nu ir iš tų naujų draugiškų santykių pa
sistatyti naujus namus arba nusipirkti 
naują dvarą. Kartu su derybomis vyks
ta tautininkų tarpe ir koncesijų bei li
cencijų dalybos.

"Lenkų miškui per Lietuvą plukdyti 
koncesiją gavo Panevėžio miesto bur
mistras Chodakauskas. Kai kam gali at-

rodyti, kodėl lenkų miškas bus plukdo
mas per Panevėžio burmistro rankas, jei 
per Panevėžį bėga mažas upelis, kuris 
tesiekia Raguvą ir niekas juo medžių 
neplukdo. Bet čia reikia nepamiršti, kas 
yra Panevėžio burmistras Chodakaus
kas. Jis nėra koks nors šarlatanas, o pa
ties Smetonos švogeris. Lietuviški laik
raščiai trumpai pranešė, kad Chodakaus
kas gautą koncesiją pardavė pirkliams 
už 50,000 litų. Tai gana graži suma. Už 
ką gi jis ją gavo? Už tai, kad jis Smeto
nos švogeris ir kad su lenkais pradėta 
draugiškai gyventi. Prastam žmogui at
rodo, kad valdžia miško plukdymo kon
cesijai turėjo paskelbt varžytines ir to
kiu būdu tie 50,000 litų būtų atatikę val
stybės iždui arba tam ubagaujančiam 
ginklų fondui. Valstiečius licituoja už 
nesumokėtą mokesčių litą, ginklams ir 
karininkų karčiamoms (ramovėms) sta
tyti rankioja centus, o į švogerių kiše
nes per vieną dieną prisipildo tūkstan
čiai.”

Kaip Veikia Antifašistai 
Vokietijoj \

Daug kas mano, kad Vokietijoj dabar 
tyku ramu, kad jokios revoliucinės kovos 
ten nebėra, kad Hitleris su savo budelio 
kirviu privertė visus antifašistus tylėti. 
Griežčiausia Hitlerio cenzūra saugo už
sienį nuo žinių apie Vokietijos vidaus 
gyvenimą. Bet budelio kirvis neišnaikino 
antifašistinio judėjimo pačiam šalies vi
duje, jis tik privertė griebtis pačių kons- 
piratyviškiausių kovos priemonių, nes už 
mažiausią nekonspiratyviškumą gręsia 
užmokėti veikėjui savo gyvybe.

Prieš keletą metų pasisekė hitlerinin
kams susekti slaptą antifašistų radio sto
tį, kuri kas vakarą kalbėdavo į vokiečių 
tautą ir pranešinėdavo visas uždraustą
sias žinias. Bet kai viena radio stotis bu
vo sunaikinta, tuojau atsirado ir kita, 
kuri tebeveikia ir dabar. Nelegali anti
fašistinė radio stotis Vokietijoj dirba 
28-30 metrų banga. Savo programą pra
deda vakarais apie 6-7 valandą; Ji- yra 
gana stipri, jos pranešimai girdėti ir 
Lietuvoj. Šita slapta radio stotis atlieka 
didelį antifašistinės propagandos ir agi
tacijos darbą.

Vokietijoj išplatinama daugybė anti
fašistinių atsišaukimų ir brošiūrų. Tie 
nelegalūs spaudiniai taip atspausdinti, 
kad juos labai sunku įtarti agitaciniais 
esant. Gatvėse jas dalina kaip reklamas 
su reklaminėmis markėmis ir paveiks
lais. Ant atsišaukimo užrašyta: "šeimi
ninkės skalbkite savo skalbinius tik su 
Persil, nes jis...’” ir toliau prasideda 
revoliucinis tekstas. Toks atsišaukimas 
savo išvaizda nieko nesiskiria nuo fab
riko išleistų reklamos lapelių. Todėl žval
gybai sugauti, kuris yra reklaminis ir 
kuris agitacinis, esti gana sunku.

Kol policija sužino, kad reklamos yra 
ne reklamos, lapelių dalintojas esti jau 
pasislėpęs.

Panašiu būdu spausdinamos ir brošiū
ros. Jų viršeliai, užvardijimai ir šriftas 
esti gerai žinomu pigiosios bibliotekos 
firmų. Todėl skaitydamas kokią nors 
Rečiam - Universum - Bibliothek knygelę 
viduj randi ne romaną, o Kominterno 
kongreso tarimus ir kalbas arba net visą 
trockistų bylos aprašymą. Tokios knyge
lės net iš vietos į vietą persiunčiamos 
paštu.

Žinoma, gestapo stengiasi visais gali
mais būdais šitą kelią užkirsti ir labai 
dažnai griebiasi provokacijų. Pavyzdžiui, 
pati žvalgyba išsiuntinėja įtariamiems 
asmenims tdkių brošiūrų ir laukia. Jei
gu žmogus gavęs tokią brošiūrą jos ne
atiduoda policijai, vadinas, jis neištiki
mas ir su juo atsiskaitoma.

Vieši pranešimai apie streikus arba 
kokius nors gyventojų neramumus griež
čiausiai uždrausti, tačiau apie juos nuo
lat pranešinėja vokiečių emigrantų laik
raščiai kaip "Deutsche Volks Zeitung”, 
"Pariser Tagenblatt” ir kiti, kurie pa
kankamai gerai informuoti apie Vokie
tijos vidaus įvykius.

Nors Vokietijoj už betkokį priešfašis- 
tinį pasireiškimą kapojamos galvos, ta
čiau antifašistinis judėjimas žmonių ne
pristinga.

Visuose laikuose karų 
priežastys ir jų tikslai bū
davo užmaskuoti. Grobuo
nys visuomet rasdavo pasi
teisinimą, nors kartais ir la
bai nevykusį. Pav., 1870 m. 
Francūzija paskelbė oficia
liai Prūsijai karą neva to
dėl, kad karalius Vilhelmas 
atsisuko nugara į Francū- 
zijos pasiuntinį Benedetti ir 
tuomi įžeidęs "tautinę gar
bę.” Kryžiaus karai — buvo 
"religijos ginimas.” Rusija, 
eidama į pagelbą serbams 
(1877 m.), įsivėlė į karą su 
Turkija todėl, kad "užtart 
savo brolius.” ;T914 m. An
glija paskelbė karą Vokieti
jai, kad ši sulaužė Belgijos 
neutralitetą. Italija paskel
bė karą Austrijai (1915 m.), 
norėdama atsiimti Trentino 
italų apgyventą provinciją 
—imtasi "tautos suvieniji
mo”. Taipgi esame girdėję 
įvairius džiugius, šaukian
čius už "kultūrą ir civiliza
ciją,” už tautų "išlaisvini
mą” ir tam panašius fikty
vius šūkius.

Kodėl imperial istai 
dangsto savo akyplėšišką 
grobuoniškumą? Kad pa
prasti žmonės, liaudis, ne
įžiūrėtų jų bjauriųjų tikslų.

Kuomet buvau vaiku, at
simenu, skaičiau vaikams 
skirtą pasakėčią, kaip vil
kas apkaltino ėriuką. Į nuo
širdų ėriuko teisinimąsi, 
kad jis vilkui jokios skriau
dos nepadarė, pastarasis 
vistiek užgiedojo: "Tu kal
tas tame, kad aš ėsti no
riu!” Ir, suprantama, už tą
jį "prasikaltimą” iš ėriuko 
liko tik "nagučiai ir ragu
čiai.” Toks, ciniškas ano vil
ko prisipažinimas turint tei
sę baust ėriuką, supranta
ma, net ir vaikams buvo 
aiškus, kaip didelio -begė
džio prisipažinimas.

Imperialistinių - fašisti
nių šalių viešpataujančių 
klasių 'avangardas (Hitle
riu, Mussolinių ir p. asme
nyse) elgiasi gudriau, negu 
anas kaltinęs ėriuką vilkas. 
Jie moka pridengt savo gro
buoniškumą.

Fašizmas yra nepavaduo
jamas pašlijusios kapitalis
tinės santvarkos atgaivin
tojas. Jis bando surast išei
tį iš susidariusių vidaus 
sunkumų. Pav., hitlerinin
kams paėmus galią, buvo 
daug visokių- gerumų žadė
ta žmonėms. Bet kaip tuos 

prižadus ištesėti? Prie be
siraudami! išteklių buvo ga
lima patenkinti tik tam tik
ra visuomenės dalis, o ne vi
są apskritai paėmus. Leng
vatas, suprantama, pir
miausiai prisiėjo duoti tik 
saviškiams, savo organiza
cijos nariams, kad su jų pa- 
gelba būtų galima siekti to
limesni siekiai. Kad dar la
biau sustiprėti, tai pradėta 
gyventojus skirstyti neva į 
ari j onus ir jiems "neprilyg- 
stančias” rases. Tas davė 
progą išguiti iš šalies dau
gybę žydų, konfiskuojant 
jų turtus ir duodant progą 
taviesiems užimti jų vietas 
įvairiose valdiškose, moks
lo ir kitokiose įstaigose. 
Tokia neva rasių selekcija 
įnešė rasinio antagonizmo 
ir davė priežastį fašizmui 
viduje dar labiau sustiprėti. 
Bet tuomi vidujiniai sunku
mai tik dalinai sumažinti; 
dar tų sunkumų šalyje la
bai daug, žmonės laukia, 
kada.jų "fiureris” juos iš
ves iš bėdų. Čia "fiureriui” 
ir visai viešpataujančiai 
klikai per savo spaudą ir 
visas kitas įstaigas priseina 
žmonėms aiškinti naują 
“teoriją”, būtent, kad pra
simuši "į rytus”, užgrobti 
ten visakuom turtingas te
ritorijas; tai tuomet, esą, 
"tobuloji” ari jonų rasė gy
vens kaip dievo ausyje. Už 
tai Vokietijos fašizmas at
virai pasauliui parodė savo 
veidą, pasisakydamas, kad 
jo užkariavimams reikalin
gos tik teritorijos, o ne, 
žmonės. Užimtose teritori
jose fašistai vietinius gy
ventojus, ypač vyriškos ly
ties, išžudys. Tokia "teori
ja” labai patinka Vokietijos 
junkeriams, ji sukelia jų 
zoologinius apetitus...

Jei Vokietijoje būtų nor
malė padėtis, nebūtų tiek vi
dujinių prieštaravimų ir ne
pasitenkinimų, tai hitleri
niai prie tokio pasiutusio 
debiuto nesirengtų. Užgro
bimu turtingų teritorijų, 
vokiškieji imperialistai - fa
šistai mano tą savo nelabai 
tikrą padėtį stabilizuoti. 
Bet tai labai rizikingas lo
šimas. Istorija,žino, kad ka
ras yra nušlavęs pačių ka
rų autorius ir net valstybių 
santvarkas yra pakeitęs. 
Karas, kaip organizuotas 
smurtas, gali virsti tuom 
duobkasiu, į kurį gali am
žiam atgulti paskutinis' ka

pitalizmo restorantas — fa
šizmas.

II.

kieti jos fašistai bando įkal
bėti savo žmonėms, <o ypač 
priaugančiai kartai, kad ka
ras yra lig kokiu tai roman
tišku dalyku. Jie teigia, kad 
karas esąs,menas, o taika— 
sustingimas. Smurtu už
grobta nuosavybė esanti 
brangintiniausia nuosavy
bė. Kovo 23 d., 1936 m. Mus- 
solinis visuotiname fašistų 
suvažiavime u ž akcentuotai 
pareiškė:

"Mūsų vėliavose plevė
suoja pergalė ir tai, ką mū
sų kariai užkariavo, nuo 
šiol yra šventoji mūsų tė
viškės teritorija.”

Jeigu taip, tai kodėl gi 
nevadinti šventa nuosavybe 
ir tai, ką plėšikas pagro
bia?

Kas dėl pasakymo, kad 
karas menas, tai reikia pa
sakyti, kad tie fašistų "fi
losofai” sudarkė prieš Kris
taus laikus gyvenusio grai
kų filosofo Aristotelio tin
kamą karo apibrėžimą. Ari
stotelis pasakė: "Karas — 
tai menas turtus įgyti.”

Karas — menas... Plėši
mo menas, žudymo menas! 
Net pats vokiečių garsusis 
poetas - filosofas Goethe 
apie karą yra pasakęs: "Ka
ras, prekyba ir plėšikavi
mas—iš esmės nedaloma 
trejybė.”

Amerikos didis poetas ir 
kritikas James Russell-Lo
well apie karą yra pasakęs: 
"Karą aš vadinu - žmogžu
dyste.”

"Karo didvyris yra tai 
pasikėsintojo p a v i d a las,” 
yra pasakęs Victor Hugo, 
savo paskaitoje apie Voltai- 
re’ą.

Lordas Clarendon: "Ka
ras .. pragaro emblema.”

William Shakespeare: "O, 
kare, tu—pragaro kūdikis!”

Kapitalizmas savo pri
gimtyje yra grobuoniškas, 
amžinai n e p r i s otinamas, 
nuolatos tarpusavy rungti- 
niauja. Jis yra tiesioginis 
karo kaltininkas, o taipgi 
kaltininkas ir tų priežasčių, 
kurios veda prie karų. Ka
rų nebus tik tada, kada ne
liks kapitalizmo. Pavyzdžiu 
matęme esant Sovietų Są
jungą, kurioje yra socialis
tinė santvarka. Tai vienin
telė formula linkui žmoni
jos progreso.

Vienur Laimi Fašistai, 
Kitur Liaudiečiai

0

Rc-Valencia, Ispanija. — 
spublikos kariuomenė išmu
šė fašistus iš pozicijų tarp 
Villareal ir Mijares upės, 
kaip praneša Ispanijos ka
ro ministerija.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistų karo štabas sako, kad 
jie užėmę Ribesalbes kaimą, 
už pusketvirtos mylios į 
šiaurius nuo Ondos mieste
lio ir pradedą apsupt Ondą.

Fašistai taip pat praneša, 
kad jie sunaikinę naujas 
respublikiečių t v i r tumės 
pietuose nuo Teruelio, nu
žygiavę 4 mylias tolyn į 
pietus ir pasiekę Sagunto 
vieškelį.

Japonai Badu Išmarino bei 
Iššaudė 10,000 Civilių 

Chinų
Hankow. — Vieni badu 

mirė, kiti liko japonų su
šaudyti 10,000 chinų ties 
Fuyangu, iš kur jie nepas
pėjo pabėgt nuo japonų.

Iš Laikraštinių Telegramų

Sukondensavo šaipokas

Anglų torių čiamberlina^ 
Su Duče sutartis veda, ; 
Prie to dedasi Berlynas,— 
Visi sykiu veikti žada...
Veikti prieš Ispanų liaudį, 
Kad atsteigti ten vergiją, 
O paskui jau, susitarus,— 
Tiesti nagus į Rusiją...
Prie to juodo, bjauraus 

darbo
Ir Franci ja kreivalioja.
Mat, Anglijos Čiamberlinas 
Daladierą savėp moja...

Prievartos Darbas Vyram 
Ir Moterim Vokietijoje
Berlin. — Nazių valdžia 

išleido įsakymą, pagal kurį 
visi fiziškai tinkami vyrai 
ir moterys gali būt prievar
ta imami į valstybinius dar
bus. Jie turi dirbt bile dar
bą, kuri skiria Hitlerio vai- C- f v
džia.

KLAUSIMAS:

Kodėl “Laisvė” agituoja, kad 
Lietuvos jaunimas siųstų dele
gaciją į Antrąjį Tarptautinį 
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks 
Amerikoje rugpjūčio mėnesį, 
kuomet ji gerai žino, kad tokia 
delegacija negalėtų susidėti iš 
Smetonos valdžiai priešingų 
žmonių? Kiek aš suprantu, tai 
jeigu Smetonos valdžia sutiktų 
tokią delegaciją išleisti, tai ji
nai greičiausia susidėtų iš Sme
tonos režimui simpatingų žmo
nių. Skaitytojas.
ATSAKYMAS:

Net ir tokiam atsitikime mes 
pritariame Lietuvos dalyvavi
mui Tarptautiniam Jaunimo 
Kongrese. Berods, pernai Jau
nimo Kongrese, įvykusiam Pa
ryžiuje, vienas jaunimo atsto
vas buvo iš Lietuvos.

Šio Kongreso vyriausias tiks
las pasmerkti karo agresorius ir 
paremti mažųjų ir silpnų tau
tų nepriklausomybę. Lietuva 
yra viena iš tų tautų, kurių ne
priklausomybei yra grumoja- 
ma. Na, o Lietuvos jaunimas, 
nepaisant jo pažiūrų, mes tiki
me, nori ginti Lietuvos nepri
klausomybę. Todėl svarbu jam 
pridėti savo balsą prie kitų ša
lių jaunimo balso už mažųjų 
tautų apgynimą.

Ištiesų čionai Lietuva turi 
puikiausią progą pakelti balsą 
prieš jos nepriklausomybei pa
vojų. Ir jeigu Smetonos valdžia 
jai neleistų tą žodį pasakyti, tai 
ji užduotų dar vieną smūgį Lie
tuvos nepriklausomybės saugu
mui.

Lietuvai svarbu Jaunimo 
Kongrese turėti gerą atstovybę 
dar ir todėl, kad Kongresai! at
siunčia didelę atstovybę Lenki
jos jaunimo organizacijos. Len
kų delegacija irgi veikiausia 
nebus pažangi. Lenkų delegac. 
dar gali stengtis taip veikti 
kongrese, kad niekas viešai ne
drįstų Lietuvą apginti. Bet to 
niekas negalėtų padaryti, jeigu 
būtų gera, skaitlinga Lietuvos 
jaunimo delegacija.

L
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Koki Delegatai Suda
rys 40-tą j į SLA Seimą

ne visi su-

sąrašą de- 
surašytų

Scranton, Pa.—SLA Seimas 
prasidės pirmadienį, birželio 
27 d. Jei suvažiuos visi dele
gatai, kuriuos kuopos išrinko, 
tai šis seimas bus nepaprastai 
didelis, kadangi virš 300 dele
gatų yra išrinkta. Bet spėja
ma, kad toli gražu 
važiuos.

žemiau paduodu 
legatų, išrinktų ir
seimo darbų dienotvarkio kny
goje. Berods prieš septynis iš 
šitų delegatų yra paduoti šio
kį bei toki skundai, kuriuos 
teks seimui išspręsti. Spėjama, 

- kad ne visi apskųstieji bus at- 
-'<^'nesti. Be to, yra nuo naujų 

kuopų delegatų, katrie šitam 
sąraše neįtraukti. Mat, einant 
SLA konstitucija, bile žmogus, 
norįs dalyvauti seime delega
tu, gali tai padaryti tuoj aus 
prieš seimą suorganizuodamas 
naują kuopą.

Sekantieji asmenys (Pild. 
Tarybos nariai ir delegatai, 
jei visi pribus) sudarys 40-tą- 
jj SLA seimą:
Pildomoji Taryba:

Adv. F. Bagočius, Prez.,
J. K. Mažukna, Vice Prez., 
Dr. M. J. Vinikas, Sekr., 
Adv. K. P. Gugis, Ižd.,

. Dr. J. Stanislovaitis, Dr.
Kvotėjas,

S. Mockus, Iždo Globėjas, 
E. Mikužiutė, Iždo Globėja.

1 Kp., Edwardsville, Pa.:
V. Kamarauskas,
A. Matulevičius,
J. Timialis,
V. Balitienė.

2 Kp., Forest City, Pa.:
J. Gedraitis.

5 Kp., Plymouth Pa.:
J. Rimavičius,

< /A. Staškevičius;

6 Kp., Plymouth, Pa.:
J. Katilius;

7 Kp«, ‘ Pittston, Pa.:
Ą. Miliauskas,
Oi Vasiliauskaitė,
L. šeporaitis,
I. Leskauskas,
A. Vaitkevičius, 

t J, Marcinkevičius;
10 Kp., Philadelphia, Pa.: 
K J Čeledinas;
11 Kp., Waterbury, Conn.:

J. Tareila, ‘
J. Žemantauskas,
K. Strik u lis,
K. Ranfanauskas,
A. S. Vokietaitis,
W. M. Chase;

12 Kp-, Nanticoke, Pa.:
‘ B. Asadauskas,

J. Andriukaitis; t
13 Kp., Minersville, Pa.:

M. P. Soponis,
. A. Banišauskas,
V' V. Šmulkštys,

O. Senkienė;
14 Kp., Cleveland, Ohio:

K. S. Karpius,
A. Vilčinskienė,

‘ F. Baranauskas,
J Dr. S. T. Tamošaitis,

J. Brazauskas,
A. Grigienė,

H kairės i dešinę: Jose Acevedo, Vincen tas L. Toledano, ir A. Garillo—Meksi- 
kos organizuotų darbininkų vadai, šiomis dienomis sugrįžę is Paropos.

A. M. Praškevičius;
17 Kp., Brockton, Mass.:

V. Kaunas, 
K. žiūrįs;

18) Kp., Westville, Ill.: 
Kun. Z. K. Vipartas, 
A. Gudauskas;

21 Kp., Detroit, Mich.: 
M. Andrulienė;

23 Kp., .Shenandoah, Pa.
J. K. Urbonas,
J. Subačius,
p. W. Birštonas,
D. Vaikšnora,
V. Stanulonis,
A. Liubamirskienė;

25 Kp., Stoughton, Mass.;
P. A. Jatul;

Scranton, Pa.:30 Kp
A. C. Rublius, 
Kun. M. Valadka,
A. Aukščiunas,
P. Pėstininkas,
B. Mikulis;

31 Kp., Lewiston, Me.:
M. Dailydaitė;

32 Kp., Buttonwood, Pa.:
A. J. Mockevičius;

33 Kp.', Miners Mills, Pa.:
V. Petrauskas;

34 Kp«, New Britain, Čonn.:
J. Skritulskas,
P. Montvilas,
J. Ragelis;

35 Kp., Wilkes-Barre, Pa.:
J. Andriušis,
J. Stankevičius,
J. Andziulaitis,
p. Andziulaičiutė,
V. Jurkšaitienė;

36 Kp., Chicago, Ill.:
Dr. K. Draugelis,
A. Zalatorius,
M. Vaidyla,
A. Bračiulis,
Dr. A. L. Graičiūnas,
P. Grigaitis,
V. Stulpinas,
J. Rachunas,
P. Miller, ,
P. Daubaras;

37 Kp., Sunderland, MassA
M. Dabrikas; - -

38 Kp., Brooklyn, N. Y.:
J. Purvėnas,

' J. Glaveckas,
M. Paukštienė, 

' V. Balvočius, s
J. šniras, :
M. Tiškevičienė;

40 Kp., Pittsburgh, Pa.:
A. Pipiras,
V. J. Količienė,
M. Zdankienė,
E. Saveikienė;

42 Kp., Grand Rapids, Mich.:
M. Bernotienė,
P. Greičaitis,
J. J. Bačiunas;

43 Kp., So. Boston, Mass.:
K. Sangaila,
J. Dragašius,
K. Vileišis,
Dr. A. L. Kapochy,
L. Stasiulis,
A. Mockienė,
S. šalnienė,
K. Adomkevičius, 1
Adv. K. J. Kalinauskas;

48 Kp., Portage, Pa.:
A. Vengrienė;

50 Kp., Binghamton, N. Y.:
O. Noreikienė,
J. Gabužis,
p. B. Balčiukonis,
p. Adomaitis,
A. Jakševičius,
E. Bučinskas;

51 Kp., Bridgeport, Conn.:
A. A. Sapiega,
E. Žukauskaitė;

53 Kp., Chelsea, Mass.:
Adv. O. A. šalna;

55 KP-, Chicago, Ill.:
O. Paleliūnienė,
K. Pocius;

56 Kp., Penn, Pa.:
A. Latvys;

60 Kp-, Grand Rapids, Mich.:
W. J- Morris, 
p. Krulekas;

63 Kp., Chicago, III.:
J. Aleksandravičių,
G. Ručinskienė,
M. Lukšonienė,
p. Karzukauskas;

64 Kp-, Baltimore, Md.:
Teisėjas W. F. Laukaitis,
Adv. N. Rastenis,
V. Lukoševičius,
S. Levanavičius, 
A. Brokas;

66 Kp., Ansonia, Conn.:
J. Radzevičius,

67 Kp., Luzerne, Pa.:
B. Sayickas;

68 Kp, Lee Park, Pa.:
IG Maščinskas,
S. Žukauskas,
F. AmšiejuS;

77 Kp., Rockford, Ill.:
B. Šimaitienė,
M. Čepulienė,
J. Merkelevičienė ;

79 Kp«, Inkerman, Pa.:
O. žurienė;

80 Kp., Dickson City, Pa.: 
p. šuklis;

35 Kp., Edwardsville, Pa.:
J. Astrauskas;

86 Kp., N. S. Pittsburgh, Pa.:
p. Pivarūnas,
Z. Karsokienė;

92 Kp-, Courtney, Pa.:
J. Vaivadienė;

93 Kp., Heidelberg, Pa.:
J. švelnis;

95 Kp., Coal Centre, Pa.;
A. Kubilskis;

99 Kp., Hermine, ^.:
J. Andriušis;

102 Kp., Haverhill, Mass.:
A. Majauskas,
S. Uždavinis,
S. Paplauskienė;

103 Kp., Johnston City, III.:
p. Noreikis;

104 Kp., S. S. Pittsburgh, Pa.:
V. Burdulis;

110 Kp., Plains, Pa.:
J. Montvilas,
A. P. Pikalonis;

115 Kp., Wilkes-Barre, Pa.:
J. Kiguolis,
J. Skučas,
J. Kryžanauskas;

116 Kp., Moltby, Pa.;
M. Mockevičius;

121 Kp., Clinton, Ind.:
M. Križanauskas;

Wis.

122 Kp-, Chicago, III.:

Adv. J. J. Grišius, 
. A. Kuizinas;

124 Kp-, Hartford, Conn.:
j. Medonis, 
j, Smitkus;

125 Kp., Melrose Park, III.:
M. šeštokas;

126 Kp., New York, N. Y.:
A. B. Strimaitis,
S. E. Vitaitis,
A. Steponaitis,
P. Bajoras,
O. Vinikienė,
M. L. Vasil;

127 Kp., W. Lynn, Mass.:
K. Mereškevičius, 
j. Arlauskas;

128 Kp-, Carnegie, Pa.: 
j. šiurmaičiutė;

129 KP-, Chicago, UI.;
j. A. Jasinskas, 
Dr. P. Z. Zalatorius;

131 Kp., Norwood, Mass.:
p. Mučinskas,
P. Blažis; u

133 Kp., So. Milwaukee,
B. Pūkis;

134 Kp., Chicago, Ill.:
K. Katkevičienė;

135 Kp-, Philadelphia, Pa.:
j. V. Grinius,
j. Vaivada;

136 Kp., Cleveland, Ohio;
J. žebrys;

139 Kp., Chicago, Ill.:
j. Pučkorius,
B. Gailevičius,
S. Vitkus;

140 Kp., Charleroi, Pa.:
A. Kartanas;

141 Kp., So. Fork, Pa.:
j. Valukas;

142 Kp-, New Haven, Conn.:
j. Dičkienė,
M. J. Vokietaitis;

143 Kp., W. Scranton, Pa.:
V. Medelis;

152 Kp., E. New York, N. Y.: 
j. V. Stilsonas;

153 Kp-, Du Bois, Pa.:
T. Valūnas;

158 Kp., Springfield, Ill.:
J. Kasparavičius;' ' ! 1 ■<

160 Kp., Donora, Pa.:
' B.-Kižas;
161 Kp., Christopher, UI.:

j. Gerdžius;
164 Kp., Frackville, Pa.:

j Kązlauskas,
A. Zalenka,
j. Marcinkevičius;

168 Kp-, Stamfqrd, Conn.:
O. Anciūtė ;

169 Kp-, Ambridge, Pa.: 
j. Briedis;

172 Kp., Duquesne, Pa.:
O. Gutauskienė;

173 Kp., Lowell, Mass.:
S. Kučinskas,
A. Bandzevięienė;

174 Kp-, Bay Ridge, N. Y.
A. Buividienė;

175 Kp., Arlington, Mass.:
S. Michelsonas;

178 Kp., Mt. Greenwood, Ill.: 
' B. V ai antinas; ✓ 1

181 Kp-, Herrin, Ill.;
I. Simokienė;

182 Kp., Babylon, L. L, N Y.: 
Adv. K. Jurgėla;

188 Kp., S. Boston, Mass.: 
Prof. B. F. Kubilius,
W. A. Amsie;

139 Kp., Roxbury, Mass.:
B. Skerstonas;

195 Kp., Pittsburgh, Pa.:
C. K. Pikiel;

199 Kp., Shaft, Pa.: 
j. Kazlauskas;

200 Kp., Detroit, Mich.: 
j. p Vaitkus;

202 KP*> Roslindale, Mass.:
K. Namaksy;

203 Kp-» Sebastopol, Pa.: 
’ a. Pečiulionis,

p. gtočkūnienė;

204 Kp., Tamaqua, Pa.:
j. Gudišauskas;

207 Kp., S. Manchester, Conn.: 
j. Tvaronaitis;

208 Kp., Chicago, 111.:
Dr. S. A. Slakis, 
Z. Mikšiene;

211 Kp., Mahanoy City, Pa.:
S. Gegužis,
A. Gegužienė,
A. Ramanauskas,
A. Rėklaitis,
U. Masiene,
j. Petrušauskienė,

> A. Norkevičienė;
212 Kp-, Kenosha, Wis.:

J. Kasputis,
E. Marcinkevičiene,
J. Marcinkevičius;

216 Kp-, Erie, Pa.;
V P. Matulevičius;

217 Kp., Chicago, Ill.:
p. Gribienė,
I. S. Vitkus;

222 Kp., Michigan City, Ind.:
J. P. Varkala;

223 Kp., Xyestville, 111.:
p. Paulius,
J. Deltuva;

225 Kp., Bronx, N. Y.:
S. Pauža;

226 Kp., Chicago, Ill.:
K. čepulevičius, 
Dr. A. Montvidas,
K. Saikus,
J. Kaulinas;

344 Kp., Chicago, Ill.:
Al. Mikužiutė;

365 Kp., Jamaica Plain, Mass. :
A. M. Bratėnaitė;

231 Kp., Blue Island, Ill.:
J. čiekutienė;

232 Kp., Thomas, W. Va.:
R. Bartkus;

234 Kp., Great Neck, N. Y.:
S. Cibulskas;

236 Kp-, Toronto, Canada:
A. Batkus, 
j. Jokubynas;

242 Kp,, Brooklyn, N. Y.:
K. Strumskis;

245 Kp., Newark, N J.:
A. S. Trečiokas, 
p. Petrulis;

247 Kp., Aliquippa, Pa.;
J. Kavaliauskiene;

250 Kp., Maspeth, L., L, N. Y.: 
,D. Klinga;

258 Kp., Washington, Pa.:
M. Mikalauskas;

i
260 Kp., Chicago, Ill.:

K. Liutkus,
E. Puzauskiene,
K. J. Mačiukas; ;

262 Kp., Waukegan, Ill.:
J. Mačiulis; -i

263 Kp-, Virden, Ill.:
J, Kuzmickas;

265 KP., Treveskyn, Pa.:
R. Strelčiūnienė;

266 Kp., Castle Shannon, Pa:
P Laurinaitis;

267 Kp., Wyoming, Pa.:
K. Baldauskas;

270 Kp., Niagara Falls, N. Y.:
V. Stulpinas;

271 Kp., Elizabeth, Pa.
J. Lorantas;

275 Kp., Springfield, 111.:
S. Janarauskas,
0. Janarauskienė,
V. černauskas,
A. Latonis;

277 Kp*, Leechburg, Pa.:
j. Meidus;

283 Kp., Coaldale, Pa.:
A. Backus;

284 Kp., Gary, Ind.:
j. Vaitkus, 
j. paškauskas;

286 Kp., McKees Rocks, P«-:
J. Miliauskas;

287 Kp., Flatbush, N. Y.;
B. J. Schegaus;

290 Kp., St. Clair, Pa.:
E. Mikalauskienė;

291 Kp«, Sweet Valley, Pa. t
M. Padolskis;

N.

N.

III.:

297 Kp., Greenfield, Mass.:
A, V. Dėdinas;

299 KP., Rumford, Me.: 
j. Kaulaičia, 
j. Kutkaitis;

301 Kp-, Cicero, Ill.:
K. P. Deveikis, 
j. A- Rašinskaitė;

302 Kp., Trenton, N. J.:
A. P. Gabrėnas;

303 Kp., Shenandoah, Pa.:
j. Paulaviečienė;

304 Kp., Buffalo, N. Y.:
T. Katilienė;

308 Kp-, E. New York, 
p. Tiškevičius;

309 Kp., E. Wt. Plains, 
V. Kirdeikienė;

311 Kp., W. Frankfort,
M. J. Stonis, 
P. šiugždinienė;

312 Kp., Easthampton, 
M. Genis;

313 Kp., Chicago, Ill.
A. II. Mikužiutė;

314 Kp-, E. St. Louis, Ill.:
A. Uga;

318 Kp*, Worcester, Mass.:
j. Dvareckas, 
P. Skrickis;

319 Kp., Lowell, Mass.:
j, Tamašauskas; /

320 Kp., Hardwick, Mass.:
H. D. Purers;

322 Kp-, Chicago, HL: 
Adv. A. A. Olis;

323 Kp., Glendale, Pa.:
M. Delkienė;

332 Kp., Richmond Hill, N. Y.
J. Raščius;

333 Kp«, St. James, L. I., N.I 
j. Spurga;

342 Kp., Easton, Pa.;
K. Gedvilas;

345 Kp., Brooklyn, N. Y.:
K. Michelsonas;

352 Kp., Detroit, Mich.:
, P. Molis,

K. Martin, 
J. Overaitis;

353 Kp., Pittsburgh, Pa.:
P. Dargis;

354 Kp., Akron, Ohio:
J. Ramoška;

359 Kp., Dorchester, Mass.:
J. Taurinskas;

360 Kp., Milton, Mass.:
B. R. Bagočienė;

361 Kp., Wilkes-Barre, Pa.
E. Užupiutė;

362 Kp., Collinwood, Ohio:
O. Jarašiūnienė;

366 Kp., Chicago, III.:
E. M. Vicas;

367 Kp., Port Chester, N. Y.
A. Urbonas;

371 Kp.,« Cambridge, Mass.:
J. Vinciūnas;

Mass.:

372 Kp., Richmond Hill, N. Y.
V. Bukšnaitis.

Scranton, Pa.
Literatūros Draugijos 39 

kuopos susirinkimas įvyko bir
želio 19 d. Narių atsilankė tik 
10, ir tas dešimtas atėjo prieš 
pat susirinkimo uždarymą. 
Mat, pas mus nebūna skirtu
mo, kada susirinkimą šaukti, 
iš ryto, po pietų, vistiek drau
gai neranda laiko savo organi
zacijos susirinkimų laiku lan
kyti.

Skaityta du laiškai iš Cen
tro — vienas paragina pasi- 
mokėti duokles ir kitas dėl 
rinkimo delegatų į Draugijos 
suvažiavimą, kuris įvyks liepos 
1 ir 2 dienomis Brooklyne. 
Reikia pabarti draugus, kad 
viskas buvo perleista pro pir
štus. Vienas iš Valdybos.

Nuo Red. Atleiskite, kad 
korespondenciją sutrumpino
me. Geriau pabarkite draugus 
susirinkimuose ar šiaip suėję 
už nepaisymą kuopos susirin
kimų.

Pittsburgh, Pa. t

unijos. Tuo 
platų bendrą 
unijos, suriš- 
bizniu. Jos

Iš Streiko Lauko
Jau kelinta diena Čionai 

| streikuoja darbininkai prieš 
Hearsto “Sun-Telegram” ir 

į Scripps-Howardo “Pittsburgh 
Press”. Streiką veda Ameri
kos Darbo Federacijos unija' 
Newspaper and News Distri
butors Office Workers. Spaus

tuvės uždarytos, unijos atsto
vai veda derybas su laikraščių 
savininkais. Tose derybose da
lyvauja ir valstijos darbo de- 
partmento tarpininkas, bet 
prie jokio susitarimo nepriei
nama. Kaip atrodo, tai stręi- 
kas gali nusitęsti ir pusėtinai 
ilgai.

Šiame streike labai gerai ko- 
Į operuoja C.I.O. unijos ir Dar
bo Federacijos 
klausimu išleido 
pareiškimą visos 
tos su laikraščių 
vienu balsu pasmerkia darb
davius ir pasižada visais bū
dais remti kovojančius tų dvie
jų didlapių darbininkus. ’•

Stebėtina tas, kad laikraš* 
čių savininkai geriau išleis mir. 
bonus dolerių laužymui strei
ko, vietoj išpildyti unijos rei
kalavimus. Ką tas reiškia? 
Tas reiškia, pabrėžia unijų pa
reiškimas, kad tie savininkąi 
nėra vieni, kad jų užsispyrimą 
palaiko kiti Pittsburgho kapi
talistai. Jeigu jiems ^pavyks 
sulaužyti šitą streiką i u ka
poti darbininkams algas, tai 
paskui jie leisis laužyti unijas 
ir kitose pramonėse. Rep.

Vienna. — Naziai varo 
žydus bedarbius Austrijoj į 
verstinų darbų stovyklas, 
kur jiem nieko daugiau nė* 
duoda, kaip tik valgį ir pa
stogę.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y. .

Telefonas: EVergreen 7-4335 <

Edward V. Warabow :* t
Laidotuvių Direktorius • t 

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 ’ ■

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312 •
OFISO VALANDOS 

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

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
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STONAS I

Piknikas bus Ulmer Parke
Vose Pavilion Park, Maynard, MassFoot of 25th Ave., West End, Coney Islande

Sekmadieni, Liepos 3 July

PUIKI DAILĖS PROGRAMA
DAINUOS SEKANTI CHORAI

PROGRAMOJ DALYVAUJA SEKANTI CHORAI

Aido Choras

Taipgi Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai

to “Vilnies” Redaktorius iš Chicagos; Bus ir Kiti Svečiai Kalbėtojai

PHIL FRANKFIELD, K. P. Massachusetts Sekretorius

ĮŽANGA 40c ASMENIUI

anksto užsiregistruot, 
dovanu proga.

Bangos Choras, 
iš Elizabeth, N. J

Pirmyn Choras,

bus vežama bosais, tad prašome iš 
Raudokit

Yrą. paskirta piniginės dovanos prie iš anksto perkamų bilietų

Aido Choras, 
iš Worcesterio

Lyros Choras,
iš Gardnerio;

Liaudies Choras.
iš Lawrence’o:

Balso Choras,
iš Lowellio;

Sekantį Sekmadienį, 3 dienų Liepos-July, įvyksta du dideli parengimai-pik- 
nikai naudai dienraščio ’’Laisvės.” Tūkstančiai lietuvių pribus iš arti ir to
li parethti savo dienraštį, pasimatyti su senai matytais ir susitikt su naujais

PRAKALBI SAKYS VINCAS ANDRULIS 
. _ęr. “ “ ' * '

Dien 
b**'

Laisvės Choras, 
iš Hartford) Conn.
• ** r .**’ • ' * <

byros Choras,
iš Philadelphia, Pa

Sietyno Choras, 
iš Newark, N. J.

Laisvės Choras, 
iš So. Bostono;

Jaunuomenės Choras, 
iš Bridgewaterio;

L. R. Choras, 
iš Norwoodo;

Rusų-Ukrainų Choras, 
iš Bostono.

Ką§ pirks bilietą prie parko vartų, dovanų progos neturės. Dovanos ski 
I riamos vien tik prie iš anksto perkamų bilietų.

Solistai J. SABALIAUSKAS, Tenoras, iš Worcesterio, ir 
IG. KUBI LIŪNAS, Baritonas, iš So. Bostono.

PRAKALBĄ SAKYS VIENAS IŠ LAISVIEČIŲ

Muzika prasidės nuo 2 vai. po pietų

Parkas atdaras nuo 10 vai. ryto
Parkas atdaras nuo 10 vai. ryto

ST"----’ff!

DVI ORKESTROS ŠOKIAMS 
w J

. Geo. Kazakevičiaus ir V. Retikevičiaus

$350.00 skiriama dovanom. 37 Prizai prie įžangos bilieto. 1-mą $101 
vertės Silver Pointed Fox Scarf; 2-ra $25 Cash; 3-čia $20; 4-ta $15; Pen 

kios Dovanos po $10 ir 28 po $5.

Muzika nuo 2 vai. po pietų
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Parašė M. ZOščENKO fe Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA

LAISVI

IV. Nepasisekimai
(Tąsa) 65

—Broliai! Kas su jumis, ar apsvaigo- 
te! Ir kodėl jūs, sykiu su šiuo pasenusiu 
kerėpla, iš proto kraustotės?

Sargas sako:
—Kaip aš tau drošiu per valgomąją, 

tai žinosi, kaip įžeidinėti einant tarny
bines pareigas. Laikykite jį stipriau! 
Nepaleiskite.

Susirenka minia. Kas tai klausia:
—0 ką jis padarė? >• .
Sargas sako: '
—Man penkiasdešimts treji metai, — 

ft jis stačiai mane nukankino. Jis važiuo
ja ne tuo keliu. Jis važiuoja tuo take
liu, kuriuo dviračiais važinėti neleista. 
Pagaliaus ir iškaba yra. O jis, kaipo 
nenormalis, važiuoja. Aš jam švilpiu. 
O jis kojomis mala. Matote, nesupranta! 
Tartum tik ką nuo mėnulio nukrito . . . 
Gerai dar, kad mano pagelbininkas pasi
vijo ir sulaikė.

Lioška lenda per minią, savo nagus 
suleidžia į mano ranką ir sako:

—Aš jam, žalčiui, norėjau ranką nu
laužti, kad negalėtų važiuoti.

—Broleliai,—sakau aš,—aš nežinojau, 
kad čia nevalia važiuoti. Aš visai ne- 

’ bandžiau pabėgti.
u Sargas, uždusdamas, šaukia:

—Jis nebandė pabėgti! Ar jūs girdė
jote tokią begėdišką kalbą? Veskite jį 
milicijom Bet gerai laikykite, nes tokie 
pas mane visuomet pasprunka.

Aš sakau:!
—Brolyčiai, aš pabaudą užsimoku. 

Nuo jos neatsisakau. Nesukite man ran- 
kų.

Kas tai sako:

—Lai jis parodo dokumentus ir paim
kite pabaudą. Kokiems galams jį milici- 
jon vilkti?

Sargui ir keliems liuosnoriams norisi 
mane milicijon tempti, bet priešinantis 
susirinkusiai miniai, sargas, baisiai be- 
sikoliodamas, ima iš manęs pabaudą ir, 
priešingai savo norui, paleidžia mane.

Aš einu su savo dviračiu, svyruoju. 
Galvoj ūžia, akys raibsta. Velkuosi pa
žeista siela.

Gatvėje iš susijaudinimo tariu nu
valkiotus žodžius: “Dieve mano!” Aš 
trinu savo rankas ir leidžiu erdvėn: 
“Fu!”

Išeinu pakrantinėn ir vėl sėdu ant sa
vo mašinos, tardamas:

“Na, gerai, kas čia tokio? Daleiski- 
me, jeigu čia būtų pasitaikęs fon-baro- 
nas, tai jam rankų nesukinėtų.”

Aš palengvėle važiuoju pakrantine. 
Pamirštu šiurkščią sceną. Man vaizduo
jasi puikios scenos iš netolimos ateities.

Ve, aš, daleiskime, važiuoju dviračiu, 
kurio ratai panašūs vienas kitam, kaip 
du vandens lašai.

Aš pasuku į šią nelaimingą alėją. Pa
sigirsta keno tai juokas. Matau—eina 
sargas užsimovęs ant galvos minkštą 

'skrybėlę. Rankoj gėlelė — rasakrita ar 
kokia ten rudeninė tulpė. Jis mosikuoja 
gėlele ir juokdamasis sako:

Na, kur tu dabar, bičiuli, įvažiavai? 
Kodėl tu, per kvailumą, ne ten įlindai? 
Ir koks tu, mieluti, žioplys! Na, grįžk 
atgal, o jei ne, aš tave nubausiu—ne
duosiu gėlelę.

Čia jis, besijuokdamas, paduoda man 
rasakrita. Ir mes, pasigėrėję vienas ki
tu, persiskiriame.

(Daugiau bus)

A.L.D.L.D. Diskusijos
Ir Mano Žodis

atsi- 
min-

nuo

Šiuo laikotarpiu tęsiasi na
rių diskusijos, kaip pagerinti 
ir kaip patobulinti mūsų kul
tūros ir apšvietos draugiją.

Buvus per keletą metų jos 
viršūnėse, dar šį bei tą 
menu ir noriu pasidalinti 
timis su draugais.

Pirmiausia pradėsim 
sekretoriaus.

Sekretorius mūsų draugijai 
buvo nemenka problema. Sek
retoriaus vieta yra taip svar
bi, kaip širdis žmogaus orga
nizme. Jei širdis gerai plaka 
ir kraujas cirkuliuoja, tuomet 
visi sąnariai veikia ir žmogus 
tuomet esti sveikas, linksmas 
ir veiklus. Taip pat yra ir sek
retorius. Jei jis yra gabus, 
veiklus, jis priduoda daug im
pulso draugijos kuopoms, drau
gijos nariams ir draugija, kai
po cielas kūnas, būna veikli, 
stipri ir laipsniškai auga.

Turiu pripažinti, kad sekr. 
darbas nėra jau taip lengvas, 
kaip kad kai kurie draugai 
įsivaizduoja. S e k r e t o r i a u s 
darbui, jei nori jį tinkamai at
likti, būtinai turi pašvęsti 3-4 
vai. laiko į dieną ir beveik vi
sus sekmadienius. Ir jei yra 
kokie nors siuntinėjimai kuo
pom, (o jų visuomet yra), tai 
reikia pasikviesti Ir talką.

Išdirbus visa diena dirbtu
vėj ir dar kasdien dirbti po 
3-4 vnl ALDLl)*raštinėj, kad 

ir energingi ausį as- 
pailsina. Ir pasekmėj to, 

draugas sekretorium 
kitą metą, rezignuoja 

varosi už pakėlimą algos, 
už pilną apmokėjimą.

K. Steponavičių,
kelis metus sekretoria- 

draugijai. Nors jis ir 
apmokėti daugiau už 

sekretorius, nes 
agitacijos mėnesio 

pilną savaitinę algą 
išsiuntinėjimą knygų 

apmokėti, nes tą syk 
neturėjome, bet pa

gauni įspūdį, kad ta literatū
ra pasenusi ir neatatinka da
bartinei darbininkų judėjimo 
dvasiai ir įvykiam.

Ma’^ manymu, “šviesoj” 
turėtų tilpti straipsniai: teore
tiniai, istoriniai ir moksliški ir 
apysakos, kurie nekuomet ne
pasensta, nepraranda savo 
vertės ir bele kada pasiėmus 
tinkami skaityti.

Tok is žurnalas yra kaip ir 
brošiūra ir didelė didžiuma 
narių deda į savo literatūros 
knygynėlį ir kaip kada myli 
pasiskaityti ir senesnės laidos.

Narines mokestis kelti, ro
dosi, nereikėtif. Jei draugija 
pajėgė išsiversti su ta mokes- 
tim per 23 metus, tai ji išsi
vers ir' ateityj. Po' teisybei, to 
klausimo visai nereikėjo ir kei
ti. Juk draugija literatūros 
savo nariams neduoda dau
giau, kaip duodavo pirmiau. 
Knygos dabar išeina plones
nės, neapdarytos. žurnalą 
“Šviesą” pradėjo leisti 64 pus
lapių, o dalftir susitraukė per 
pusę—iki 32 puslapių.

Pakėlimu mokesčių draugi
jos nepakelsime. Reikia dau
giau gyvumo, daugiau duoti 
kokių nors “specials”, kas 
paakstintų narius prie gyves- 
nio veikimo. Kuomet jie veiks, 
tai be jokių specialių nutari
mų, kad gauti parapijomis, I 
sandariečius ir kitokius darbi
ninkus, mūsų nariai gaus nau
jų narių į draugiją, kaip kad 
gaudavo iki šiol.

Knygų apdarymo klausime, 
mano supratimu, galutino ta
rimo padaryti nereikėtų, bet 
palikti Centro Komiteto nuo
žiūrai, kaip buvo iki šiol. Jei 
knyga svarbi, didelė, reikia 
apdaryti. Menkesnė knyga ga
li būti gera ir be kietų apda
ru.

Brošiūrų leidimu mūsų 
draugija turėtų neužsiimti. 
Viena, brošiūras leidžia mūsų 
dienraščiai, o antra, žurnalas 
“Šviesa” kaip tik tą klausimą 
ir padengia.

Ig. Beeis.

ATIDĖTAS ANGLIJOS 
KARALIAUS V A ž I A VI- 

MAS PARYŽIUN

pareigų padeda mane ir

aimkim

AMERIKOS BED ARBI U PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ARMIJA AUGA PHILADELPHIA, PA.

Yra pasamdyti du busai. į “Lais- 
“pikniką, 3 d. liepos, Ulmer 

iPark, Brooklyne. Busai išeis 7:30 v. ' _• . ~ — • z-'*. ----a.

nuo 735 Fairmount Ave. Kelionė į 
abi pusi $2t25. Užsiregistruokite iš 
anksto, kad užtikrinus gera vieta. 
Bilietus galima gauti pas sekamus: 
Tureikienė, 143 Pierce St., Sapra- 
nauskienč, 1225 N. 11th St., J. 
Smith, 5809 N. Fairhill St., ir 735 
Fairmount Ave. — Kom.

(147-149)

Washington. — Gegužės
menesį Šiemet Jungtinėse .ryto nuo 143 Pierce St., 8 vai. ryto 
Valstijose dar 300,000 pra-, 
monės darbininkų neteko 
darbo, kaip raportuoja vei
kiantysis šios šalies darbo 
ministeris C. V. McLaugh
lin. Taigi dabartiniu laiku 
Amerikoj yra daugiau be
darbių negu 1935 m. kovo 
mėnesį, neskaitant lauko 
ūkio bedarbių.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

CHARLES
UP t^-dAtb

BARBER SHOP
K. Degutis,

Gej»Či Patyrę B*rWtl4 
Prielankus Patarnavimai

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp T» n Ey c k ir Maujer jgtiį.

draugija yra 
draugija, 

labiaubūti ir

C. K.
ką nors

turėtų
geres-

London. — Mirė Anglijos 
karalienės Elzbietos motina, 
grafiene Strathmore. Dėl to 
karalius Jurgis atidėjo sa
vo kelionę į Paryžių iki lie
pos 19-20 d.

Beloit, Wis. — Suvažiavi
mas kongregacionalistų-kri- 
kščionių bažnyčių tarybos 
pareikalavo, kad Amerikos 
valdžia sustabdytų bet ko
kių karo reikmenų pardavi
nėjimų Japonijai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Avė.

Tol.: STagg 2-3872

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 Ugos VYRŲ ir 
'MOTERŲ gydomos su patenki“ 
naffčromis jĖPvgrfeitofrits pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

Puiki Vieta Vakacijom
Ant aukšto kalno, gražioje tyguriiėje, plafūs sodnai 

aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis!, patogūs 
kambariai guoliui, puikiausios rūšies Valgiai.

ši

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę
$2.50 pabaigoje savaitės bei 'fyefek-Ench * i

Kainos suaugusiems $12.00 j savaitę.
•

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State Nėsro’* 
York, kuri yra sveikatos patarėjų pjriįjažinta, 

kaipo geriausias klimatas.

R. F. D. 2 CauterskilI Rd.
Catskill, N. Y. Tel. Catskill 89^1

Liberty Park
Yra Lietuvių Parkas, Gražioj Vietoj

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

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

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite į

UŽKVIEčlį.’ NAVININKAI

F. y, ■
1144 Liberty Avė. Hillside,;!^.'/.

Telephone: Waverly 8-9515

■ ' ......... .. — .j-įį ■. , , g
t----------------------------------------------------_fcį

Telefonas: Humboldt 2-7964 zjk ’

DR. J. J. KASKIAUCIUf ,
530 Summer Ave., Arti Chester Avė, ų

NEWARK, iV. J. t !
VALANDOS :2—4 ir 6—8. ■;’ [

Nėra valandų sekmadieniais.

VARPO KEPTUVE

metą apmokėta pilna alga lai
ko agitacijos mėnesio, tai juk 
negalima kartoti, kad taip 
visuomet būdąyo^^-
Knygų Leidimas ir Mokesčiai

Knygų leidime matome įvai
rių nuomonių bei išsireiškimų. 
Suprantama, jei tas visas nuo
mones patenkinti, tai reikėtų 
kiekvienam nariui išleisti po 
knygą tokio turinio, kokio jie 
pageidauja, kas padaryti ne
įmanoma.

Nors mūsų
idėjiniai apšvietos 
tačiaus ji turi 
bizniška.

Retkarčiais 
nariams duoti
nio, patraukiančio. Ir rengian
tis prie to, reikėtų garsinti 
smarkiai, taip, kad suintere
suoti visus draugijos narius. 
Ir kuomet nariai būna suin
teresuoti, tuomet jie dirba ge
riau, įtraukdami naujus narius 
į mūsų draugiją, platindami 
mūsų literatūrą, jie skleidžia 
mūsų idėjas, iš ko draugijai 
dvejopa nauda pasidaro—idė
jinė ir materiale.

Kad taip yra, tai pavyzdys 
gali būti ir tas. Kuomet mūsų 
draugija leido didžiulę knygą 
“Darbininko Sveikata”, ant 
kurios populiarizavimo C. K. 
sukoncentravo savo atydą, vi
si žinome, kad iš to mūsų drau
gija turėjo puikias pasekmes.

Man atrodo, kad dabar lei
džiamos knygos ir žurnalas 
nesudaro tinkamo entuziazmo. 
Pasikalbėjus su nariais knygų 
klausime, gauni įspūdį, kad 
knygos neblogos, bet, girdi, 
žurnalo vietoj knyga būtų ge
riau.

Su ta minčia ir aš sutinku 
ir tuom pat sykiu nematau 
nieko taip jau prasto ir žurna
le “Šviesoje”. Jei žurnalas busz 
leidžiamas ir toliau, tai mano 
rekomendacija būtų, kad į 
žurnalą nedėti straipsnių ne
nusistovėjusiais klausimais.

Pavyzdžiui, “šviesos” num. 
1,* 1934 . m. telpa straipsniai 
“Roosevelto Nauja Dalyba ir 
N. R. A.” ir d. A. Bimbos 
“Darbo Unijos: Reformistinės 
ir Revoliucinės”. Perskaičius 
tuos straipsnius dabar, tuojau

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBSIĄS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai švariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodos bei tonikai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

kintas ir tuo. Pradėjo agituoti 
už pilnai apmokamą algą. 
ALDLD suvažiavimas su tuo 
nesutiko. Po suvažiavimui pa
buvęs vieną kitą mėnesį, re
zignavo. C. Kom. sekretorium 
paskyrė d. F. Abeką. Tas pa
buvęs, rodosi, porą mėnesių 
ir rezignavo. Perdavė sekre- 
toriavimą šių žodžių rašėjui.

Man pasekretoriavus kele
tą metų irgi nusibodo. Sekre
torium liekasi a. a. J. Alekšis. 
Per meta/ laiko Sekretoriauja 
neblogai. Po tam jo energija 
prade,da išsisemti vis labiau 
ir labiau. Ir galų gale jos vi
sai netenka. C. K. nuo iždinin
ko
vėl sekretoriauti. Suprantama, 
sekretoriauju, bet tų ambicijų, 
tos energijos jau pas mane 
nesiranda, kaip kad jos buvo 
pirmą syk sekretomaujant. 
Viena, gyvenimo aplinkybės 
pasidarė nepalankios tam dar
bui, o antra-nesimato ik to jo
kios geresnės ateities. \

Po mano sekretorių vi nro, tą 
darbą ir vėl paima d. Abekas. 
Palaikius trumpą laiką, sek- 
retoriavimo darbas pereina į 
dabartinio sekretoriaus rankas 
su puse apmokamos algos.

Taigi iš šio trumpo rašinė
lio matome, kad mūsų draugi
joj su sekretoriais nekaip se
kėsi. Bėgyj septynių metų 
sekretoriaus darbas perėjo į 
penkerias rankas, kas, supran
tama, neina draugijai ant ge
ro.

Mano manymu, sekretoriaus 
darbas dabar su puse apmoka
mos algos yra sutvarkytas ge
rai ir nelėšuoja draugijai dau
giau, kaip kuomet turėjome, 
vieton dabartinės vienos sek. 
vietos, knygių ir iždininką. O 
patarnavimas draugijai) su
prantama, visuomet geresnis, 
kuomet reikalas eina su viena 
įstaiga, o ne keliom.

Nors draugai ginčydamiesi 
ir bando įrodyti, kad dabarti
nis draugijos sukimo aparatas 
lėšuoja mažiau, ne kai pir- 
miau, tačiau tikrenybėj taip

jis nebuvo paten- nėra. Jei Steponavičiui vienąkad

36-42 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvini ir Parent Yra Skaniausi

Čia parodoma vėliausio' išdirbimo sodom daryt masina.
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.
•<. > ... ...... .. —_______________________ ;_____________

J NORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRįU-įį* 
S GALĖTI. SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK r VA rt B ©' 

DlJo NA

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviėdiij, isfeib
i vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiiY duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas *ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Appld Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. StbRėn, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolbw

Siunčiaitiė (ttfortV paltų’ | kitas ikft&ttūų greitai pristota.
Ant jiisiį pareikalavimu, sutėiiogime ir

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn,OUY. «
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PARDAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

Ki-
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Clement Vokietaitisam-

1

atvažiuoti

(Corona,
Nuotaką Areštavo už Ginklą

Atėmė Vogtą Automobilį

SUSIRINKIMAI

Namų: Evergreen
LICENSES

BEER, WINE, LIQUOR (
ICR i« hnrobv tri von t.bnt. Ucon so No.Milžiniškas Keltuvas Pasibaigė Vaikų MokyklosTurčio Sūnus Nusižudė No.

2,000 PikietaVo City Hali
Areštavo Plėšikus

Traukinys Užmušė Senelį

užmušė

Svarbi Žinia
antradienį, birželio 28-tą,

2-1500 
2-JJ000 
8-7871

New Yorke j ieško Fred Fitch, 
63 metų, kuris dingo Williams- 
towne, Mass. Sakoma, kad jis 
čia buvo apsistojęs viešbutyj.

PRANEŠIMAI—SKELBIMAI—
MUZIKA — NAUJIENOS

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BURNERS
ŠILDYTUVĄ

Antradienis, tai buvo karš
čiausia šių metų diena. Karštis 
pasiekė 84 laipsnių. .

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

T '

užvalgyti
STEAKO
ŠALTO ALAUS

au- 
sa- 
tai

į “Lais- 
paremia

IE 
I

Bedarbiai 
sakoma:
darbus, o
kaip mes

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Parsiduoda saldainių krautuvė su 
Fontanu, su atdaru langu, kartu ir 
3 kambariai. Visi vėliausi pataisy
mai. Randa $16.00. Tai tikrai gera 
proga! Kijeipkitės po num. 25 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y.

(147-149)

Automobilių nelaimėj užmu
šė Margaret Curtin, 24 metų 
amžiaus ir 5 žmones sužeidė.

policininkas, visi bendrai,
$1,250 pinigais dovanų,

imperialistai gink- 
ir amunicijai.

Vėl areštavo 8 streikierius 
unijistus CIO narius prie Eagle 
Pencil Co., 710 E. 14th St., 
New Yorke, kada streikieriai 
bandė sulaikyti streiklaužius.

Parsiduoda Bar ir Grill šu 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)

21
gavo
nemažai aukso medalių ir špil
kų už atsižymėjimus gelbėjant 
žmones iš nelaimių.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS {STAIGA

geležinkelių 
40th Rd., 
sargą Don 
senelį. Po-

Kad geriau vyktų suvažiavimai 
patartina delegatam 
DIDELIO, MINKŠTO

IR IŠGERTI ST1KLĄ-KITĄ

10 metų, Peter 
bežaizdamas įmetė 
dviejų rhūrų, kur 
tik apie 2 pėdos, 
tą plyšį, kad išsi-

Inžinierius A. Fokker pasi- 
budavojo misterišką laivelį, pa
našų į lėktuvą, 'tik be^parnų. 
Vienok jį bandant Harlem 
upėj užvarė ant seklumos.

Virš 2,000 bedarbių pikie- 
tavo New Yorko City Hali rei
kalaudami darbų.
nešė plakatus, kur

“Duokite mums 
ne investigacijas,
gyvename.” Bedarbiai pasmer
kė daromus žygius prieš juos, 
kad tik apsunkinus jų ir jų šei
mynų gyvenimą.

laivyno 
Brookly- 
milžiniš- 
kuris tu-

Jis įrengtas ant 
keltuvas

REPUBLIC RESTAURANTS
GERIAUSIOS DEGTINES, BRANDftS IR VYNAI 

Amerikos išdirbinio ir .importuoti
VIETA PAČIAME LIETUVIŲ CENTRE

J. SUTKUS, Savininkas
451 Grand Street » Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

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

Programą Veda

Oną Valaitienė 
676 Driggs Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Telephones:

Stoties: Ingersol

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ 

(Steam Boiler)

LDS III APSKRIČIO 
Komiteto Posėdis

Sekmadienį, birželio 26 d, LDS 
III Apskr. Kom. posėdis įvyks Old 
Cider Mill Grove, Union, N. J. Visi 
malonėkite dalyvauti. Turpstme pasi
tarti pikniko ir kitais svarbiais rei
kalais. — Sekr. I (147-148)

ramnmi

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokig 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

SVEIKINAME A. L. D. L. D. SUVAŽIAVIMĄ!

Labai Daug Svečių At
važiuoja į “L.” Pikniką

Iš Montello atvyksta drg. J. 
Stigienė. Iš Montreal©, Kana
dos bus net keli delegatai. Iš 
Bayonne, dalyvaus dd. K. 
Čiurlis ir K. Maziliauskas. Iš 
Linden atvyksta d. O. Verte- 
lienė. Iš Baltimore atvyksta 
Jonas Jasaitis, Antanas Že- 

^maitis ir Jonas Pivariunas. Iš 
Maspeth dalyvaus ALDLD su
važiavime dd. P. Cibulskis, G. 
Laukaitis, A. Pakalniškienė ir 
O. Cibulskienė. Iš Eastono at
važiuoja, kaip praneša drg. 
Senkevičienė, kelios mašinos. 
Dalyvaus “Laisvės” piknike V. 
J. ir E. Stankai, F. ir O. Urbai 
ir jų dukrelė; J. ir O. Šlapikai 
ir Šlapikjutė. K. Bakanaus- 
kas. V. J. Senkevičius ir B. E. 
Senkevičienė. Tūli iš jų bus 
ir delegatais suvažiavimuose.

Drg. V. Valiukas iš Scranton 
atsiuntė “Laisvei” prenumera
tą ir rašo, kad serantoniečiai 
ruošiasi dideliam būryje priva
tinėm mašinom 
“Laisvės” pikniką.

Taipgi drg. Valiukas prisiun
tė $1.00 auką dienraščiui nuo 
drg. F. Mankausko iš Tunkhan
nock, Pa., nes drg. Mankaus- 
kas negalės atvažiuoti 
vės” pikniką, todėl 
dienraštį su auka.

Juozas Dirvelis, iš 
aukojo $1.00, nupirko
pikniko tikietus, laiką skaito va
landomis.

Pietų Brooklyno dalyj, poli- 
cistas pastebėjo vogto automo
bilio laisnes, kuris pavogtas bir
želio 15 dieną nuo Chas. Fay, 
175 Eastern Parkway. Policis- 
tas pradėjo vytis. Automobi
liu je sugavo Fredrick Reilly, 18 
metų jaunuolį. Kitas buvęs 
tomobiliuje pabėgo. Reilly 
ko, kad jis nežinojo, kad 
vogtas automobilius.

Du vaikai žaisdami netoli 
vieškelio, Quogue, atrado auto- 
mobiliuj nusižudžiusį R. G. 
Sweeney, 24 metų vaikiną, tur
tingojo J. G. Sweeney sūnų. 
Saužudys pasidaręs iš blanketo 
dūdą, atvedęs prie atidirbusios 
gazolino paipos (exhaust pipe) 

• jos vieną galą, o kitą prie savo 
burnos ir taip save užtroškinęs.

% Long Island 
\traukinys, netoli 

ushinge,
usccian, 60 metų 

įlicija atrado jį numestą apie
8 pėdas šalin nuo kelio. Greta 

i jo atrasta ir jo šuns uodega. 
Matyti, kad žuvo ir jo šuo.

C. McMonagle ir E. Cosgrove 
areštuoti ir kaltinami, kad jie 
užpuolė Isacą Levingstoną ir 
nuo jo atėmė $1,235. Abu pa
leisti po $25,000 kaucijos.

Berniukas dėl Bolės Būt 
Netekęs Gyvasties

Atdaras Langas Žmogui 
Kainavo $1,000

Lillian Hlavaitę Išteisi 
no Tėvo Užmušime

Berniukas, 
Brenciforte, 
bolę tarpe, 
tarpas yra 
Jis įlindo į
imti bolę. Bet plyšis toliau yra 
siauresnis ir jis įstrigo. Gerai, 
kad jo šauksmą išgirdo kitas 
vaikas ir pašaukė policiją, kuri 
vargais negalais jį ištraukė, 
taip jis ten būtų žuvęs.

E.. S. Auschinklos, turtingas 
biznierius, North Hill sekcijoj, 
išeidamas iš namų paliko atvi
rą langą. Parėjęs pastebėjo, 
kad jo cigarų dėžutė atdara. Vė
liau apsižiūrėjo, kad ir laikro
dėlio, kuris jam kainavo $1,000 
nėra. Reiškia, paliktas atdaras 
langas išeinant iš namų bran
giai atsėjo. Policija mano, kad 
vagis dienos metu įlindo pro 
langą ir išsinešė laikrodėlį.

New Yorkas Turi 401 
Vaikams Darželį

Droppa Užmuštas Kovoj 
už Ramumą

Mokyklos pasibaigė. 1,250,- 
000 vaikų turi vasarines vaka- 
cijas. Jie praleis laiką gatvėse 
ir darželiuose. New Yorko mie
stas turi 401 vaikams žaisti 
darželį ir parką.

Žagintojas Prašė Teismo 
Pasigailėjimo

John Spezzano, 54 metų am
žiaus, 876—72nd St., atsiklau
pęs prašė teisėjo J. J. Fitzger- 
aldo, kad jo pasigailėtų, kad 
jam dovanotų. Jis kiek laiko 
atgal užpuolė 15-kos metų mer
giną žaginti. Teisėjas paskyrė 
bausmę nuo 10 iki 20 metų į 
Sing Sing kalėjimą.

Ed, Moora, 37 metų 
žiaus, 235 Cliff St., Cliffside, 
areštuotas ir kaltinamas už
mušime John Droppa, 65 me
tų, 333 Cliff St. Drpppa iškė
lė protestą prieš Moorą, kad 
jo vaikai perdaug laksto ir 
kelia nerimą. ^Jie susimušė. 
Moora sako, kad jis pastūmė
jo Droppą, tas griūdamas į ša
ligatvį persiskėlė galvą ir mi
rė.

Dvi savaitės atgal džiūrė pri
pažino antro laipsnio žmogžu
dystėj kalta Lillian Hlavaitę, 20 
metų amžiaus merginą, bet da
bar teisėjas L. W. Patterson ją 
išteisino padėdamas nuo 5 iki 
10 metų ant probacijos.

Ji peiliu nudūrė savo tėvą. 
Kaip teisėjui dalyką perstatė 
jos advokatas H. B. Solomon, 
tai atsitiko taip. Jos tėvas John 
Hlavaiti buvo didelis girtuoklis, 
nedirbo, pragerdavo jo dukters 
algą ir mušdavo savo pačią ir 
dukterį. Kalėdose parėjo taipgi 
girtas. Įsiveržė į dukters kam
barį, išvilko ją iš lovos ir pradė
jo mušti. Ji pabėgo į virtuvę, 
jis ten atsivijo ją ir nutvėręs 
duonai pjaustyti peilį puolė ant 
jos. Kovoj duktė ištraukė iš 
tėvo rankos peilį ir jį perdūrė.

Ten, Kur Milionais Dolerius 
Skaitliuoja

VINCAS, sūnus Adomo, JOZENAS, 
gimęs Gaižūnų kaime, Linkuvos vals., 
Šiaulių apskr. 1884 m. lapkričio mėn. 
17 dieną; iki 1902 m. gyvenęs Phila
delphia, Pa. Jam priklauso dalis jo 
brolio JUOZO JOZENO palikimų. 
Jei Vincas miręs, jo įpėdiniai prašomi 

j atsiliepti į Lietuvos Gen. Konsulatą 
New Yorke.
VINCAS, sūnus Jono, BANYS, taip
gi žinomas kaipo William Banis, gi
rnas Šudonių kaime, Butrimonių 
valse., 1872 m. lapkričio men. 2 d. 
Jam priklauso dalis jo brolio An
driaus Banio palikimų. Vincas Banys 
arba apie jį žinanti asmenys prašo
mi atsiliepti į Lietuvos Gen. Konsu
latą New Yorke. Adresas:

Consulate General of Lithuania 
16 West 75th Street, 

New York, New York 
(148-149)

Atėmė Pinigus, Kada Jis 
Nešėsi Juos iš Banko

Policija areštavo geltonplau
kę Lillian Williams, kuri tik sa
vaitė laiko atgal apsivedė su\ 
Williamsu. Areštuota ir kalti
nama nelegališkai laikyme gin
klo. Pas ją surasta revolveris. 
Atrodo, kad bene vyras pasišau
kė policiją apsaugoti jį nuo jo 
jaunos pačios. Policija mano, 
kad yra kokis nors trečias as
muo, kuris užsiinteresavęs jų 
šeimynišku gyvenimu. Lillian 
aiškinasi, kad ji apie metai lai
ko atgal dirbo kaipo patarnau
toja ir tada gavus tą ginklą.

Leo Friedman, 25 metų am
žiaus vyras, išsiėmė $800 iš 
Brooklyn Trust Banko, Broad
way ir Bedford, ir nešėsi į sa
vo automobilių, čia jam pasto
jo kelią du vyrai. Vienas* tuo- 
jaus atstatė revolverį ir įsakė 
pinigus atiduoti. Plėšikai gavę 
pinigus pabėgo kitu automobi- 
lium.

Apiplėštas ir keli kiti žmo
nės pagavo automobilio laisnių 
numerius, bet. pasirodo, kad jiel 
abu skirtingi. Matyti, vagiai 
turėjo skirtingus numerius ant 
abiejų automobilio galų.

Wesson Oil & Snowdrof Co., 
į devynis mėnesius laiko turėjo 
$2,446,631'pelno.

Public Service Corp, of New 
Jersey bėgyje metų laiko pasi
darė $22,819,715 pelno.

Senos geležies metalas žymiai 
pabrango, mat, jo daug perkasi 
Japonijos 
Jams

LIETUVIŲ 
Radio Balsas 

iš Stoties 
WCNW 1500 Kc. 

Brooklyn, N. Y. 

5:30 vai. vakaro

Antradieniais, Ketvirtad. 
ir Šeštadieniais 

pradedant
Birželio-June -14, 1938

Iš Philadelphijos 
prieplaukos atplaukė į 
no laivyno prieplauką 
kas keltuvas (crane), 
r i baisią jėgą, 
laivo, šis keltuvas tarnaus 
Brooklyno laivyno prieplaukoje 
budavojimui didelių šarvuočių.

Suareštavo tris plėšikus, Vin
cento Lo Primo 18 metų, Jose- 
po Miloro, 23;. George Piper- 
koff, 38 metų. Jie apkaltinami, 
kad užpuolė Sternus, 960 E. 
12th St., ir apiplėšė. Sternai du 
pirmuosius pripažįsta, kad tie 
patys plėšikai. Nuo jų atimta 
Sternų $700 vertės auksinių 
dalykų, bet jau nesurasta pas 
juos pinigai, kuriuos jie pačiu
po.

Norime Pasimatyti su Delegatais

TEN EYCK BEER GARDEN
J. MOKOLA, Savininkas 
MRS. KULAK, Vedėja

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA 
Norime Pasimatyti su ALDLD Suvažiavimo Delegatais 

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
PATARNAUJAME UŽKANDŽIAIS 

Ši vieta skersai gatvės nuo “Laisves”, 
ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 Ten Eyck Street * Brooklyn, N. Y.
Telephone: E Vergreen 4-8520 

GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Brooklyne ir New Yorke pa
sibaigė vaikų mokyklos. Dabar 
gatvėse bus 1,250,000 vaikučių, 
kurie pirma ėjo-į mokyklas. Au
tomobilistai turi būti atsarges
ni važinėdami.

ši
Komunistų Partijos pirma kuo
pa, Brooklyne, turės paskaitą ir 
diskusijas apie “Syphilis”. Taip
gi bus rodoma filmą “Social Hy
giene”, kurią rodys “Board of 
Health’ ’. Paskaita prasidės 8 
valandą vakare, “Laisvės” sve
tainėj. Ateikite visi pasiklau
syt šios paskaitos ta svarbia 
tema. M. S.

NOTICE is hereby given that License 
RL 7915 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3472 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES SCHMIDT
3472 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 277 has been issued to the undersigned 
to still beer at retail under Section, 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Foot of West 10th Street,’ Coney Island. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HENRY VENTURA 
(Giant Baths)

Foot of West 10th St., Coney Island,
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
23jL Bedford Avenue 

Brooklyn, N.

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Lietuviškas Kabaretas
MUZIKA IK ŠOKIAI KAS VAKARI

Tik dabar naujai išmaliavotas, pagražintas, 
ir pertaisytas geresniam komfortui.
Patarnaujame visokiais gėrimais ir val
giais. Šis lietuvių kabaretas yra vadinamas

PARAMOUNT CABARET
Stanley Misiūnas, Savininkas

473 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Nelaimė įvyko ant’ 3rd Avė., J 415-17 Keap St. 
Brooklyne.

Degtinė Pabrangs
“Laisvės” piknikui arba išvažiavimui 4 d. liepos šven
tėms, nusipirkite degtinės dabar, nuo 1 d. liepos degtinė 

bus brangesnė.
Lietuviško Monopolio Nupiginimai iki 1 d. Liepos:

Two Naturals, 90 proof, 1 metų, $1.47 kvortai— 
Mint Springs, 90 proof, 15 mėnesių, $1.47 kvortai 
National Club, 90 proof, 2 metų, $1.47 kvdrtai 
Lietuvos Valstybine, $2.91, 4-5 kvortai

4 d. Liepos Monopolis Bus Atdaras Visą Dieną
Pasitikėkite Savaisiais. Mūsų Kainos Žemiausios

REPUBLIC LIQUOR STORE
arti Grand Street Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

417 Lorimer S Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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