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Krislai
Svarbus Reikalas.
Progų Bus.
Peršoko, bet Nieko

Nepešė.
Kritikuoti Reikia.

Šiuo laiku Agitacijos Fondas 
yra aptuštėięs. Reikia jį pa
pildyti atgaivinta vasarine 
mūsų draugu energija piknikuo
se ir išvažiavimuose.

Draugai, parinkite 
paskirkite dalį pelno 
važiavimu ir pikniku.

No. 151
t 

aukij, 
nuo iš-

Agitacijos Fondo 
rius mums praneša, 
staruoju laiku visai 
plaukusios aukos į tą fondą.
O reikalu yra daug, štai, 
jau čia pat Lietuviu Komunis-

sekreto- 
jog p ne
sustojo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams
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Visų aalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsk, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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NAZIŲ LAKŪNAI PADEGĖ DAR 2 ANG
LIJOS LAIVUS IR UŽPUOLĖ TREČIĄ

&

Valencia, Ispanija. —Vo
kietijos bombiniai orlaiviai 
faktinai suardė ir padegė

Ispanijos Respublikiečiai 
Atakuoja Fašistus

tų Frakcijų -suvažiavimas, ku- du Anglijos prekybos laivus
riam, be abejo, Agitacijos 
•Fondas turės duot paramos.

Draugai, neapleiskite Agita
cijos Fondo.

Atėjo pi k n ik ii ir išvažiavi
mų sezonas. Mūsų organiza
cijos, skirdamos piknikui pelną 
įvairiems darbininki š k i e m s 
reikalams, neturi pamiršti ir 
Agitacijos Fondo.

Minnesota valstijoje buvo 
didelis sujudimas. Reakcio
nieriai iš demokratui ir repu- 
blikoniĮ partijų peršoko tvorą 
ir dalyvavo Farmerių-Darbo 
Partijos nominacijose. Jie 
bandė supliekti dabartinį pa
žangų gubernatorių Bensoną.

Šis reakcionierių žygis pa
rodė rimtą pavojui Farmerių- 
DarbcrsPartijai. Juk jie ir atei
tyje šitaip bandys tą partiją 
suėsti—iš vidaus sugriauti.

Mažai mūsų spaudoje bera
šoma prieš vartojimą svaiga
lų. O svaigalų vartotojii teb
ėra labai daug.

Ypatingai blogą įspūdį pa
daro įsikaušę draugai atsako- 
mingose vietose. Nesenai ma
čiau tokį draugą gaspadoriau- 
jant parengime. Su 
negalima susikalbėti.

Tokiij išsišokimui 
vengti. Jau jeigu 
“nelaimė,” tai eik
išsimiegok — svieto nejuokink, 
judėjimo nežemink.

juo buvo

reikia 
pasitaikė 
namo ir

Californijoj esąs keistas lie
tuvis—senbernis. Jis turi far- 
mą, vienui vienas gyvena. 
Farma didelė ir graži, bet ap
leista.
"*Šis mūsų brolis jau šešioli
ka metų kasa gilias duobes sa
vo farmoje ir jieško aukso 
sluoksnio. Surast dar nesura
do, bėt beveik jau visą svei
katą tam prakišo.

žmonių jis bijo—bijo, kad 
jo farmoje aukso nerastų. Ne- 
siženija, nes bijo, kad “sveti
ma moteriškė” jo turto nepasi- 
glemžtų. Apie auksą jis tik ir 
tesapnuoja.

Bet šiaip žmogus esąs, nevi
sai 'kvailas.

Barbara Hutton Reikalauja 
Perskyrų, o Jos Grafas 

Vyras—Amerikos Dolerių
Copenhagen, Danija.— 

Amerikietė Barbara Hut
ton, paveldėja Woolwortho 
dešimtukinių krautuvių 40 
milionų dolerių, atsikreipė į 
teismą, reikalaudama pers
kyrų nuo jos antro vyro, 
grafo Haugwitzo-Reventlo- 
wo.

Grafas statys perskyrom 
skerspaines, jeigu jo 
neduos jam gana pinig^ų iš 
tų milionų dolerių, kuriuos 
jinai išsivežė iš Jungtinių 
Valstijų, išsižadėdama Am
erikos pilietybės ir tapdama 
tiktai Danijos piliete.

Grafienė Barbara Hut- 
CtA dabar gyvenanti Angli- 

išėmė policijos warran-

ti

Iš SLA 40-to jo Seimo

—“Arloną”, 4,900 tonų įtal
pos, Valencijos prieplaukoj, 

 

ir “ĘaFnhamą”, 4,790 tonų 
įtalp s, Alicantės prieplau- 
koj.

Associated Press žinio
mis, “Farnhame” tapo už
mušta trys Anglijos jūri
ninkai ir sužeista du ispa
nai darbininkai iš tų, kurie 
iškraustinėjo atvežtus val
gio produktus iš laivo.

Laive “Arlon” liko su
draskytas nazių bombomis 
vienas rumunas Įgulos na
rys ir sužeistas vienas ang
las oficierius. Abudu lai
vai tirpsta liepsnose.

Fašistų lakūnai tą pačią 
dieną vėl bombardavo ang
lų kontroliuojamą nedidelę 
prieplauką Gandią, rytinia
me Ispanijos pakraštyje, 
kur stovėjo Anglijos kari
nis laivas-naikintuvas “Are- 
thusa”; numetė 20 bombų, 
bet “Arethusai” nepataikė. 
“Arethusa” nenaudojo savo 
priešorlaivinių k a n u o 1 i ų 
prieš užpuolikus.

Nazių bombininkai ataka
vo ir Gandia apylinkės kai
mus.

Per paskutines keturias 
savaites fašistų lėktuvai 

bombardavo jau 1.7 preky
binių Anglijos laivų ir už
mušė 14 anglų jūrininkų.

Francija ir Anglija įspė
ja Japonus Nebandyt 

Užimt Hainan Salą
Shanghai. — Japonų or

laiviai bombūrdavo Tuling 
tvirtumas chiniškoj Hainan 
saloj, arti pietinės Chinijos 
sausžemio.

London.—Anglija ir Fran
cija pasiuntė bendrą per
sergėjimą Japonijai, kad ji
nai nemėgintų užimt strate
ginę Hainan salą, ir pareiš- 

j kė, kad Anglija ir Francija 
veiks išvien prieš japonus, 
jeigu jie iškels savo kariuo
menę į tą salą.

Hainan sala randasi arti 
Francijos kolonijos Indo- 
Chinos ir arti tiesioginio 
Anglijos jūrinio kelio 
Anglų kolonijų Hong 
go ir Singaporo.

Chinai praneša, ka 
praeitą sekmadienį japonų 

 

kariuomenė stengės/ iš lai
vų persikelti į Hainan salą, 

 

bet chinai kulkasvaidžiais 
atmušė juosius.

tarp 
Kon-

jau

tą areštuot savo grafą vy
rą, jeigu jis mėgintų įva- 
žiuot Anglijon.

Nuo pirmojo savo vyro 
Mdivanio, suskio buvusio 
Gruzijos kunigai kštėlio, 
Barbara Hutton išsipirko 
perskyras, u ž m o k ė d ama 
jam apie pusantro miliono 
dolerių.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Ispanijos 
respublikiečiai pradėjo kon- 
tr-atakuoti fašistus visu 54- 
kių mylių Teruel - Castellon 
frontu, atėmė iš priešų stra
teginį kalną num. 1373 ir 
kelias kitas pozicijas prie 
Sarrion ir atmušė • fašistų 
atakas pietuose nuo Bechi 
kaimo, apylinkėj Ondos 
miestelio, už 35 , mylių į 
šiaurius nuo Valencijos.

Tuo tarpu fašistai užėmė 
Išganytojo vienuolyną, už 
trejeto mylių į šiaurius nuo 
Ondos.

Chinai Paskandino Aš
tuonis Japonų Laivus 

Su Daugiu Kareivių
Shanghai, birž. 28.—Chi

nai kanuolėmis ir lėktuvų 
bombomis atmušė japonus, 
bandžiusius prasilaužti per 
didį užtvarą, kurį chinai 
padarė skersai Yangtze 
upės, kad Japonijos laivai 
negalėtų praplaukti aukš
tyn linkon Hankowo, Chini
jos laikinosios sostinės, 
kaip praneša Chinijos karo 
štabas. , *.

Japonai, neturėdami pasi
sekimo Yangtze upėj ir jos 
klonyj, todėl, iš naujo pra
dėjo žygiuok iš šiaurių prieš 
Hankową, ir skelbia, kad 
Hankowa paimsią “sekantį 
mėnesį.” į ■

Per TO Japonijos karinių 
laivų-naikintuvų bombarda
vo chinus abiem pusėm 
Yangtze upės; tuomi mėgi
no praskint kelią tūkstan
čiams savo pėstininkų iš 
laivų išsikelt ant kranto ar
ti Tungliu. Bet chinų lakū
nai ir kanuolės paskandino 
aštuonis plačius, plokščius 
japonų plieninius laivus, su 
kuriais žuvo ir tūkstančiai | 
japonų karių.

Delegatų Išviso Dalyvauja 
257; Nuotaika Atrodo Tai
ki; Progresyviai, Menama, 
Turi Didelę Daugumą Savo 

Pusėje
SLA 40-tąsis Seimas pra

sidėjo birž. 27 d., Jermyn 
viešbuty j, Scranton, Pa. 
Pirmiausiai vietinės Seimo 
priruošimo komisijos pirmi
ninkas p. Jonas Steponauš- 
kas, pirm pakviesiant pre
zidentą Bagočių atidaryti 
seimą, tarė keletą žodžių. 
Paskui jis pakvietė miesto 
majoro atstovą, p. John J. 
D’Aquino, pasveikinti seimo 
delegatus varde miesto ma
joro. Po jo prezidentas adv. 
Bagočius oficialiai atidarė 
seimą, pažymėdamas, kad 
lygiai prieš 30 metų, 1908, 
kai čia įvyko SLA seimas, 
jis jame buvo išrinktas pre
zidentu. Dabar gi jam ten
ka, kaipo prezidentui, seimą 
atidaryti ir jį vesti.

Prezidentas paskyrė Joną 
Grinių, iš Philadelphijos, 
Povilą t)argį, iš Pittsbur- 
gho, ir Dr. Drangelį, iš Chi- 
cagos, į mandatų komisiją. 
Po to sekė vardošaukis, ku
rį atliko sekretorius dr. Vi- 
nikas.

Tuomi pirmoji sesija ir 
užsidarė.

Sesija II
Antra sesija atsidarė 2:30 

vai. p. p. Kol mandatų ko
misija užbaigė savo darbą, 
prez. Bagočius pakvietė vi-

są eilę delegatų pasakyti po 
žodį kitą. Jis tačiau kvietė 
ne “senus tūzus”, bet ‘pa
prastus eilinius narius (tai 
labai retas atsitikimas SLA 
seimų istorijoj). Sekanti 

(Tąsa antram puslapyje)
• r

EXTRA! i
Scranton, Pa., birž. 28.— 

Pasibaigė 3-čioji Sesija.
Gauta kablegrama iš Lie

tuvos nuo “Lietuvos Žinių” 
ir . “Lietuvos Ūkininko”, 
sveikinant Seimą ir pra
šant pagelbėti Lietuvos de
mokratijai. Pasirašo Šleže
vičius, Grinius, Bortkevičie- 
nė, Vileišis ir kiti.

Gautas ir skaitytas ilgas 
laiškas iš Lietuvos nuo bu
vusio Lietuvos prezidento 
Griniaus ir nuo buvusio mi
nisterio - pirmininko Šleže
vičiaus, sveikinant Seimą ir 
prašant padČt Lietuvos 
žmonėms atsteigt demokra
tinę santvarką.

Šis Seimas vienbalsiai nu
tarė pasiųsti telegramas vi
siems tiems, kurie sveikino 
Seimą, pasisakydamas už 
Lietuvos Demokratiją ir pa
reikšdamas, kad mes gelbė- 
sime Lietuvos žmonėms.

Treciojoj Sesijoj paskui 
sekė raportai Pildomosios 
Tarybos ir komisijų. Visi 
raportai vienbalsiai priimti.

Reporteris.

Žinios iš Lietuvos
Darįaus-Girėnę Pįaminklas 
Statomas prie Valstybinio 

Stadiono
Kaunas, birželio1 25.—Da

riaus-Girėno paminklo sta
tybai paruošiamieji darbai 
visai baigti. Liepos 17 dien. 
bus “pašventintas” kertinis 
akmuo Dariaus-Girėno pa
minklui, kuris statomas 
prie Valstybės Stadiono.

Ispanija Užgiria Tarptautinę 
Komisiją Tyrinėt, Kaip Fa

šistai Žudo Civilius

“Pirmyn” Choras Iškilmin
gai Sutiktas Kaune

Kaunas, birželio 23. d.— 
Amerikos lietuvių choras 
“Pirmyn” atvyko į Kauną, 
ir iškilmingai sutiktas val-

MEKSIKOS IR USA DARBININKU VADAI 
ŠAUKIA VEIKT PRIEŠ FAŠIZMĄ

------------------------------------------------------------------------------------H _____________

Leidžia Katalikų Pamaldas , Washington. — Meksikos
» »» —> ' viii Izn IZnnT nrl Avnm i Ad

Ispanijos Karo Frontuose Darbininkų Konfederacijos 
pirmininkas Vincente L. 
Toledano i< Jungtinių Val
stijų CIO unijų centralinis 
direktorius John , Brophy 
kalbėjo nuo vienų pagrindų, 
ragindami d a r b i n i n k us 
Šiaurinėj, Centralinėj ir 
Pietinėj Amerikoj vienatis 
prieš fašizmo pavojų. Mi
tingą jiem surengę. Ameri
kiečių Lyga Taikai ir De
mokratijai.

Toledano, be kitko, pažy
mėjo, kad europinis fašiz
mas stengiasi nustatyt Pie
tinės ir Centralinės Ameri-

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikos valdžia niekada 

j neuždraudė katalikų pamal
dų karo laukuose, jeigu ka
reiviai to nori.

Dabar gi valdžia išleido 
pareiškimą, jog katalikų 
kunigai gali laikyti mišias 
net karo frontų apkasuose, 
jeigu to pageidauja karei
viai, tik su viena sąlyga,— 
kad pamaldos netrukdytų 
kariuomenės, kai reikia ko
voti.

Katalikų kunigai ir yie-|kos kraštus prieš Jungtines 

paskirti su jomjs jr giiįnt krizį
nuoliai paliuosuoti nuo ka
reivių pareigų ir ;
aptarnaut sužeistuosius.

Valstijas, boikotuot preky-

Anglų Valdžia Atsisako 
Ginkluot Laivus Prieš 
Fašistų Bombininkus
London. — Ne tik darbie- 

čiai ir liberalai Anglijos 
seimo nariai aštriai smerkia 
ministerio pirmininko N. 
Chamberlaino valdžią, kad 
jinai nieko nežada daryti 
prieš Italijos ir Vokietijos 
lėktuvus, kurie bombarduo
ja ir skandina Anglijos 
prekybinius laivus Ispanijos 
vandenyse bei prieplaukose. 
Prieš tokį valdžios užsilei
dimą fašistais pradedą kil
ti ir dalis konservatų (atga- 
leivių), kurie iki šiol rėmė 
Chamberlaino politiką.

Daugelis reikalauja at-

jose.
Brophy primindamas, kad 

fašistinis judėjimas sklei
džiasi ir Jungtinėse Vals
tijose, nurodė, kad jo pa
tronai yra tokie fabrikantai 
kaip Fordas, Girdler ir pa
našūs unijų priešai.

Toledano smerkė Anglijos 
ir kitu kol kas demokrati
nių šalių nuolaidavimą fa
šistinėm valstybėm ir ragi
no visas demokratines šalis1 
išstot bandru frontu prieš 
karo pavojų.

Nušauto Gemblerio La 
vonas Išlindo iš Ce
mento Grabo Upėje

džios, organizacijų ir visuo- šaukt Anglijos diplomatinį 
menės atstovų.

Ministeris Lozoraitis Išvyko. 
Atostogų

Kaunas, birželio 23.—Už
sienių reikalų ministeris S. 
Lozoraitis išvyko atostogų į 
Vakarų Europą. Pravažiuo
damas, birželio 24 d. susto
jo Berlyne, kame aplanke 
Vokietijos užsienių reikalų 
ministerį Ribbentropą.

Su Lenkais Sudaryta Orinio 
Susisiekimo Sutartis

Kaunas, birželio 22. Suda
ryta lietuvių-lenkų orinio, 
susisiekimo sutartis.

Burgos, Ispanija.—Gene
rolas Franco aiškinasi, būk 
jo bombininkai “neužpuldi- 
nėją” tų miestų Ispanijos 
respublikoj, kurie neturį 
karinės svarbos.

Barcelona, Ispanija—Is
panijos respublikos valdžia 
savo notoj Anglijai užgyrė 
sumanymą sudaryt tarptau
tinę bepusišką komisiją, ku
ri turėtų atvykti Ispanijon 
ir persitikrinti, ar fašistų 
lėktuvai naikina nekarinius 
užfrontės miestus, ar ne, ir 
ar jie oro bombomis ir kul
kasvaidžiais žudo civilius 
gyventojus, ar ne.

Liūtys-Potviniai N. J., Pa., Md. ir Del. Valstijose

atstovą Hodgsoną iš Bur- 
goso, generolo Franko “sos
tinės”.

Pažangieji seimo atstovai 
reikalavo, kad valdžia bent 
prieš-orlaivinėmis kanuole- 
mis apgihkluotų Anglijos 
prekybinius laivus, plau
kiančius į Ispanijos pakraš
čius. Bet ministeris pirmi
ninkas Chamberlain atsisa
ko ir tai daryti. Dar dau
giau, jis atmetė net reikala
vimą ginkluot tuos laivus 
kulkasvaidžiais, kuriais ga
lima būtų bent kiek gintis 
nuo žemai skrendančių fa
šistų lėktuvų, kulkasvaid
žiais šaudančių jūrininkus 
ir darbininkus Anglijos pre
kybiniuose laivuose.

Camden, N. J.—Per 24 
valandas pradžioj savaitės 
prilijo 5 iki 6 colių vandens 
Camdene, Burlingtone, Phi- 
ladelphijoj, Wilmingtone ir 
apygardose.

Susikaupęs vanduo išlau
žė ežerų tvenkinius, perpil
dė upelius, užliejo tulus 
vieškelius, apsėmė 300 va
sarnamių Burlingtono apy
linkėje, išvijo daugelį gy
ventojų iš namų ir užliejo 
didelius plotus daržų ir der
lingų laukų.

Skaičiuojama, kad šios

liūtys padarė milionus dole
rių nuostolių vien tik lau
kam pietinėj New Jersey, 
pie t-rytinėj Pennsylvanij'oj, 
Del., ir Md. valstijose.

Maskva, birž. 28.—Sovie
tų lakūnas VI. Kokkinaki 
baigia 4,347 mylių oro ke
lionę iš Maskvos į Vladi
vostoką be apsistojimo.

Ispanijos Liaudieciai At
griebė Klonį ir Lygumas 
Hendaye, Frana.—Ispani

jos pasienis, birž. 28.—Ispa
nijos respublikos milicinin
kai kontr-atakavo Cordo- 
bos fronte ir atėmė iš jų 
Venture klonį ir San Vin
cente Lygumas.

ORAS
irŠiandien būsią giedra 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.

Shanghai, birž. 28.—Vie
nas chinas lakūnas su lėktu
vu, prikrautu bombų, tiks
liai metėsi ant japonų ka
rinio laivo Yangtze upėje. 
Pats žūdamas, paskandino 
ir priešų laivą.

South Hadley, Mass., — 
Kelios merginos, piknikuo- 
damos, pamatė kyšančią iš 
Connecticut upės dalį lavo
no, ir pranešė policijai. At
skubėję policininkai atrado, 
jog kita lavono pusė dar te
bėra cemento-konkryto gra
be giliau.

Spėjama, kad tai arklių 
lenktynių gembleris Charles 
Morris buvo kitų panašių 
“profesionalų” 1937 metais 
nušautas, įmūrytas į tokį 
.“karstą” viename vasarna
myje ir, apdžiuvus cemen
tui, įverstas į upę. Bet mū
rininkų būta prastų mecha
nikų, ir vanduo išgraužė to 
grabo dalį, kad lavonas pu
siau išlindo laukan.

Po areštu laikomas J. P. 
Bathelt, madingas raketie-" 
rius iš New Yorko. Policija 
jieško dar kito nužiūrimo 
žmogžudžio-gemblerio Fre
do Gretaino, kuris nesenai 
paspruko iš Lynno, Mass., į 
New Yorką.

Policija dabar teiraujasi 
apie dentistą, kuris auksu 
ir platina taisė dantis tam 
aukai gemblerių keršto. Ta
da tikrai galima būtų pasa
kyt, ar nužudytasis yra Ch. 
Morris ar ne.

Morris papirkinėdavo ar
klių lenktynių rengėjus, per 
juos sužinodavo, kuriem ar
kliam skirta laimėt, ir to
kias žinias pats naudodavo 
ir kitiem pardavinėdavo.
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Dirbančiųjų Žmonių Santikiai
Dažnai pas lietuvius girdi vienų ki

tus užgauliojančių išsitarimų. Tūlas biz
nierius, turintis maisto ar ko kito krau- 
tuvukę, dirbantis su žmona po 15 ar dau
giau valandų į dieną ir gal dar pasisam
dęs vieną ar porą darbininkų, didžiuo
jasi: “Aš kapitalistas.” Tiesa, tarpais to
kio “kapitalisto” uždarbis yra daug auk
štesnis negu jo darbininko uždarbis. 
Kartais jo uždarbis gali būt du kart 
didesnis, negu vidutiniai uždirbančio 
fabriko darbininko. Toks biznierius pra
deda jaustis, kad jis nieko neturi su dar
bininkų klase, jis nuo nieko “nepriklau
somai” veda savo gyvenimą, ir darbinin
kų klasės kova už geresnį gyvenimą tai 
ne jo dalykas. ,

Darbininkas, matydamas, kad jo kai
mynas krautuvininkėlis turi stubelką, 
kas antri ^etai išsimaino naują auto
mobilį, o jo vaikai eina aukštesnį moks
lą, pradeda skersakiuoti. Burnoja, “bur
žujus”. Daro sau pragyvenimą nuo nie
ko nepriklausomai,—svajoja darbinin
kas. Mano reikalai jam svetimi. Never
ta su tokiu nieko bendro turėti. Taip įsi
vaizdina neturintis aiškaus klasinio su
pratimo darbininkas.

Biznierius dirba sunkiai, dar su savo 
šeima aptarnaudamas kostumerius, kol 
centais surenka šiek tiek sau pelno, ir 
yra dirbantis žmogus, taigi darbo žmo
gus.

Užeina ekonominiai kriziai, atleidžia
ma tūkstančiai darbininkų iš fabrikų, iš 
mainų. Algų negauna, sutaupymai men
ki; darbininkai prasčiau ir mažiau val
go, susilaiko nuo pirkimų drabužio ir ki
tokių reikmenų; skurdas prislegia dar
bininkų klasę. Kaip tada su smulkiu 
krautuvininkėliu ? Nepaisant kokių pre
kių krautuvę jis neturėtų: valgių, dra
bužių, avalinės ar ko kito, jis tuojaus 
pajaučia nupuolimą biznio, kalbant apie 
lietuvį biznieriuką, kuris tik keletą mė- 

- -nėšių atgal jautėsi “nepriklausomas” 
nuo darbininkų klasės. Priprastai Ame
rikoje besijaučiąs darančiu sau pragyve
nimą nuo nieko nepriklausomai žiūri, 
kad įplaukos traukiasi, pelnas mažėja, 
ir kaip bematant bizniukas skęsta defi
cite. Nedarbas; alkį ir skurdą kenčia 
darbininkai, pilvą susiveržę stovi krau- 
tuvukės tarpduryje, taip ir tas mūsų lie
tuviškas “kapitalistas”.

Pasireiškiant nedarbui, darbdaviai 
puolasi algas kapoti dar dirbantiems 
darbininkams; neišvengiamai įvyksta 
streikai. Tada kai kurie iš tamsesnių 
smulkių biznierių pyksta ant darbininkų, 
kam streikuoja. Girdi, jau taip sumažė

jo biznis, o dar streikai pasireiškė, tai 
jau visai galas. Tiesa, kad galas, bet kur 
čia to blogo priežastis? Aišku, kapita
listinė sistema. Keletas žmonių, stam
bių piniguočių, savo rankose turi visas 
žmonių gyvenimo įmones, ir dėl to ken- 
čia darbininkai, profesionalai, smulkūs 
biznieriai ir smulkūs farmeriai. Nes jie 
visi yra dirbančiosios visuomenės sluoks
niai. Kaip greitai sumažėja darbininko 
alga, taip greit sumažėja įplaukos dak
tarui, advokatui, smulkiam biznieriui ir 
farmeriui.
. Kiek geresnes įplaukas turįs profesio
nalas, krautuvininkas ar kokiui menką 
dirbtuvėlę turįs žmogus vis tiek jis turi 
jaustis esąs darbo klasės narys ir priva
lo rūpintis darbo klasės reikalais. Dar
bininkas neprivalo šnairuoti į profesio
nalą ar smulkų biznierių ir “kompli- 
mentuoti” jį “buržujum.” Reikia rūpin
tis artinimu santikių darbininkų su pro
fesionalais ir smulkiais biznieriais, mū
sų visų labui.

Kriziam pasireiškus, kapitalistai spe
cialiai deda pastangas kiršyti smulkius

biznierius su darbininkais. Per spaudą 
ir radio jie bliauna, kad visa nelaimė yra 
tame, kad darbininkai perdaug streikuo
ją, kenkią bizniui. Iš antros pusės, trus- 
tai pradeda kelti kainas ant daiktų, tuo
jau buržuazinė spauda rėkia, būk tai 
smulkieji krautuvininkai kelią kainas, 
perdidelius pelnus imą.

Kada profesionalas mano, 
ninko ir smulkaus biznierius reikalai 
jam neapeiną; kada smul 
mano, kad darbininkų ii 
reikalai ne jo dalykas ir 1 
kas profesionalus ir 
rius siunčia pas buržuaz 
bieji kapitalistai iš to tik 
tada liuosai engia tuos vis 
jų žmonių sluoksnius. /

Kada darbininkai bus organizuoti į 
unijas, kada visi dirbantieji sluoksniai 
susidės išvien j politinę partiją—Darbo 
Partiją, tai tada jie galės pažaboti para
zitų klasę, ir bendrai išsikovos sau geres
nes gyvenimo sąlygas. Pastovus darbas 
ir aukštesnė alga darbininkui reiškia ge
resnį gyvenimą profesionalui, smulkiam 
biznieriui ir farmeriui. Nes tada dar-

ad darbi-

us biznierius 
profesionalų 

:ada darbinin- 
smt.lkius biznie- 

ją, tai stam- 
ižiaugiasi. Jie 

>us darbančių-

visų sriovių seimo. Lietuvos nepriklau
somybės gynimui ir Vilniaus atvadavi
mui pritaria ir katalikų sriovė ir pažan
gieji sandariečiai. TiS"saIwsi taip paFno- 
fį" LieTuvojedehrokratinės santvarkos. 
Tai kodėl ir tos dvi sriovės negalėtų pri
tarti visų sriovių bendram darbui tais 
trimis pamatiniais ir svarbiausiais klau
simais?

Priimant šias rezoliucijas konferenci
joje buvo nepaprastai gyvų ir įdomių 
diskusijų. Jose iškilo daug įvairių min
čių ir rimtos kritikos. Disl&isijose iškilo 
ir tokių klausimų, kuriais pasireiškė 
griežtai skirtingų nuomonių. Pavyzdžiui, 
Lietuvos apsiginklavimo ir užsienio poli
tikos reikalais nebuvo vienos nuomonės.

Toks pasidalinimas neišvengiamas, nes 
pati Kongreso -sudėtis nėra vienlypė, tai 
yra, nėra vienos sriovės. Kongreso pa
grinde yra komunistų ir socialistų bend- 
ra§_ frontas, o Kongreso eilėse ramiame 

’desėtkuš^fūkstančių nepartinių, pažan

gių lietuvių.
Kas be galo svarbu pabrėžti, tai tas 

faktas, kad ir tais diskusijose iškeltais 
klausimais, neįeinančiais į rezoliucijas, 
mintys ir skirtumai buvo reiškiami rim
tai ir draugiškai. Nė vienam atsitikime 
visoje konferencijos eigoje nebuvo įsi
karščiavimų, užsipuolimų, užsispyrimų 
pastatyt “ant savo” (nors, tiesa, Brook- 
lyno pora socialistų bandė konferencijon 
įnešti nesusipratimą su savo skundu 
prieš Brooklyno skyrių). Klausimai, ku
riais matėsi griežtas nesutikimas, nebu
vo terpiami į konferencijos rezoliucijas.

Dabar tik reikia palinkėti, kad konfe
rencijos delegatai tokioj pat draugiškoj 
ir konstruktyvėje dvasioje išduos savo 
raportus. Linkėti reikia, kad toje pa
čioje dvasioje veiks ir savo eiles stiprins 
Kongreso skyriai po šios konferencijos.

Mums atrodo, kad konferencija davė 
puikų pavyzdį sutartino ir harmoningo 
darbo.

Iš SLA 40-to jo Seimo
bininkai daugiau gali pirkti, geresnes 
kainas gali mokėti. Užtat biznieriai ir 
profesionalai turi remt visas darbinin
kų klasės kovas už geresnį būvį.

P. Buknys.

AmenTtos Lietuvių Kongreso 
Konferencija

Vakar dienos dienraštyje mūsų skai
tytojai susipažino su Amerikos Lietuvių 
Kongreso konferencijos, įvykusios bir
želio 25 ir 26 dienomis Scrantone, rezo
liucijomis. Tos rezoliucijos buvo priim
tos vienbalsiai. Ir pati konferencija pra
ėjo labai harmoningai. O buvo žmonių, 
kurie konferencijos išvakarėse pranaša
vo dideles audras. Vargšai nusivylė!

Ši konferencija, mes manome, sustip
rins visą Kongreso veiklą. Viena, prisi
rengiant prie konferencijos, Kongreso 
skyriai sutvarkė savo reikalus. Antra, 
sugrįžę delegatai išduos raportus ir pa
brėš konferencijos troškimą daugiau ir 
smarkiau veikti Kongreso tikslais. Tre
čia, konferencijos rezoliucijos praplečia 
Kongreso veiklai dirvą.

Prieš du metu Clevelande įvykęs su
važiavimas, kuriame Kongresas buvo su
organizuotas, kalbėjo tiktai apie atstei- 
gimą Lietuvoje demokratinės tvarkos ir 
apie čia Amerikoje abelnus lietuvių kul
tūrinius reikalus. Bet šių metų kovo mė
nesį Lenkijos padaryta agresija prieš. 
Lietuvą uždėjo ant dienotvarkio Lietu
vos nepriklausomybės gynimo problemą. 
Ši konferencija tą problemą puikiai su
prato ir todėl Kongreso darbų progra- 
mon įvedė gynimą Lietuvos nepriklauso
mybės ir Vilniaus išlaisvinimą. Ar Lenki
jos imperialistai ir Vokietijos hitlerinin
kai vėl sudarys provokaciją ir smurtu 
grūmos Lietuvai, ar jie dabar tik “gra
žiuoju” raus Lietuvos nepriklausom, pa
matus, vis tiek nepriklausomybės gyni
mas pasilieka gyvu, pastoviu ir neatidė
liojamu klausimu.

Mes manome, kad šių dviejų punktu 
įvedimas į Kongreso darbų programą 
duos Kongreso skyriams puikų įrankį 
įtraukimui į tą judėjimą naujų spėkų 
ir naujų organizacijų. Nuo 1926 metų, 
kada tautininkai smurtu nuvertė demo
kratinę vyriausybę, iki šiol niekas taip 
nesujaudino Amerikos lietuvių, kaip šio 
pavasario Lenkijos pasimojimas ant Lie
tuvos nepriklausomybės gyvybės. Konfe
rencijoje diskusijose buvo parodyta, kad 
nei Kongreso Vykdomasis Komitetas, nei 
jo skyriai neparodė reikiamo veiklumo 
tuo momentu, kai ant Lietuvos galvos 
staiga iškilo Lenkijos imperialistų aš
trus kardas ir grūmojo jai nukirtimu. 
Tiesa, buvo lenkai smerkiami, buvo 
protestuojama prieš jų agresiją, bet-’ 
gi Kongresas, kaipo toks, nesuspėjo • 
atsistoti viso to Amerikos lietuvių sąjūd
žio pryšakin.

Konferencija labai teisingai surišo gy
nimą Lietuvos nepriklausomybės su mū-i 
sų kova už atsteigimą Lietuvoj demokra
tinės santvarkos. Kad tautininkų dikta
tūra silpnina Lietuvos atsparą prieš iš- \ 
laukinius priešus, tai visiems aiškus fak- Į 
tas. Todėl kova už Lietuvos nepriklau- Į 
somybę turi eiti ranka rankon su kova/ 
už prašalinimą fašistinės tautininkų dik-l 
tatūros Lietuvoje.

Konferencija įpareigojo Vykdomąjį 
Komitetą ištirti galimybes sušaukimui

(Nuo 1-mo pusi.)
delegatai kalbėjo: Deveikis, iš 
Chicagos; Kulidžienė, iš Pitts
burgh©; Balčikonis iš Bingham
ton, N. Y.; Dvareckas, iš Wor
cester, Mass.; Mačiukas, iš Chi
cagos; Jokubynas, iš Kanados; 
Katkevičienė, iš Chicagos; K. 
Puizinas, iš Chicagos; Zalato
rius, iš Chicagos; Černiauskas, 
iš Springfield, Ill.; Bučinskas 
(jaunasis), iš Binghamton, N. 
Y.; Gegužiene, iš Mahanoy Ci
ty, Pa.; Dr. A. L. Graičūnas, 
iš Chicagos (“No. 13-tas,” anot 
adv. Bagočiaus) ; Bahišauskas, 
iš Minersville, Pa.; M. Kemzū- 

. ra, iš Brockton, Mass.; Pakel- 
čius, iš Brockton, Mass.; Ver
seckas, iš Akron, O.LČekanaus- 
kas, iš Hartford, Conn.; Šimai
tienė, iš Rockford, 111.; M. 
Paukštienė, iš Brooklyn, N. Y.; 
Keistutis Michelsonas, iš Brook
lyno; mokytoja Dalidytė, iš 
Lewistone, Me.; piešėja-artistė 
Elena Puriūtė, iš Hardwick, 
Mass.

ženklyvesnes kalbas pasakė 
dr. Graičiūnas ir p. čekanaus- 
kas-Chase. Pirmasis ragino ne
pamiršti senų veteranų, dirbu
sių lietuvybei ir bendram darbo 
žmonių labui. Priminė, kad šis 
seimas nepamirštų ir to fakto J 
kad šiandien Lietuvoj viešpa
tauja tautininkų diktatūra ir ji 
engia žmones. Anot jo, Seimas 
turėtų pasisakyti už atsteigimą 
demokratijos Lietuvoj; ragino 
neduoti nei cento ginklų fondui, 
kuriam dabar renkamos Ameri
koj aukos.

P-nas Čekanauskas ragino la
vinti jaunimą' ir jį traukti į 
SLA, bet lavinti jį naujomis 
metodomis, gražiai, o ne kumš-

čiomis ir koliojimais. Priminė, 
kad praeityje SLA turėjęs 
“tranų, kurie sudėtą SLA na
rių medų naudojo,” ir užgyrė p. 
Jurgelionio sumanymą organi
zuoti prie SLA jaunimo skau
tus.

Pirmiau, negu mandatų ko
misija išduos raportus, prez. 
paskyrė ženklelių sagstymo ko- 
misijon šias delegatesAldoną 
Mi.kužiūtę, Antaniną Uogaitę, 
Juozafiną širmaičiūtę ir Eleną 
D. Puriutę.

Mandatų komisija, pagaliau, 
išdavė raportą.

Pasirodo, kad buvo ant tūlų 
delegatų skundų, bet mandatų 
komisija visus juos atmetė ir 
visi delegatai, kurie atvyko, ta
po pripažinti teisėtais. Vadina
si, viso delegatų, šioje sesijoje 
buvo 150 ir 6 pild. tarybos na
riai (dr. Stanislovaitis dar ne
pribuvo) , kas sudaro 156 dele
gatus. Nemažai delegatų, kurie 
buvo pažymėti seimo knygoje, 
nepribuvo. Tūli gal dar atvyks 
rytoj, o kiti visiškai nebeat
vyks.

Dėlto ir vakar dienos “L.” ži
nia, būk delegatų esą virš 300, 
buvo ne tiksli; ji buvo padary
ta, pasiremiant knygoje esan
čiais delegatais ir tais, kurie 
buvo išrinkti, bet knygoi: '.^su
rašyti.

Ūpas kol .kas seime geras. 
Spėjama, kad progresyviškoji 
pusė turės didelę daugumą de
legatų. Ar jai pavyks pravesti 
tąsias SLA reformas, kurias tū
li delegatai ir kuopos turi pa
siūlę, liekasi palaukti ir pama
tyti.

Antroji sesija užsidarė 6 v.v.
Korespondentas.

PERKŪNIJA SULAIKĖ 
LĖKTUVĄ, NEŠUSĮ 
ROOSE VELTIENĘ

Lancaster, Pa.—Audra su 
perkūnija privertė šičia nu
sileisti lėktuvą, kuriuom 
prezidento Roosevelto žmo
na su bendrais skrido iš 
Arthurdale, W. Va., į Hyde 
Parką, N. Y.

Roma. — Italijos valdovai 
atvirai didžiuojasi, kad jų 
lėktuvai “sėkmingai” bom
barduoja Ispanijos užfron
tės miestus.
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Pittsburgh, Pa.
Kas Bus Liepos 3 d.

Liepos 3 d. bus didysis pik
nikas, kurį rengia viso Soho 
draugijos, Franklin Grove 
Parke. Minėta vieta gražiau
sia dėl piknikų Pittsburgh© 
apielinkėj. Taipgi yra mau
dynės; kurie mylite maudytis, 
atsivežkite maudymosi kostiu
mus, tai galėsit pasimaudyt.

Bus graži programa, nes 
laukiama svečių iš kitų mies
tų. Graži dėl šokių svetainė 
ir puiki muzika grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius.

Taigi Pittsburgh© ir apielin- 
kės lietuviai, jeigu norite 
linksmai laiką praleisti, pakvė
puoti tyru oru, tai liepos 3 d. 
važiuokite į pikniką, į iškil
mingą lietuvių dieną. Todėl 
užvadiname “lietuvių diena,” 
kad dar pirmu kartu rengia
mas piknikas, susidedantis iš 
penkių draugijų ir skirtingų 
politinių pažiūrų. Tai pagirti
nas darbas! Būtų labai ma
lonu, kad tokių bendrų pa
rengimų būtų daugiau.

Visi pasimatysim liepos 3 
d. piknike. E. K. Sliekienė.

Burgos, Ispanija. — Po
piežiaus atstovas vyskupas 
Cicognani įteikė savo įga
liojimus generolui Fran- 
co’ui.

ALDLD REIKALAI
Ką Parodo Balsavimų Anketa?

Duoklių, knygų ir “šviesos” 
reikalais aplaikyta iš sekamų 
kuopų balsavimų anketos: 2— 
So. Boston; 10—Phila.; 13— 
Easton ; 18—Edmonton ; 21— 
Windsor; 22 — Cleveland; 25 
—Baltimore; 31—Auburn; 42
— Nashua; 43 — Wilkes-Bar
re; 51 — Middlefield; 52 — 
Detroit; 57 — Cleveland; 59
— Akron; 68 — Hartford; 90
— Youngstown; 92 — Cicero; 
96 — Sudbury; 103 — Hud
son; 104 — Chicago; 138 — 
Maspeth; 146 — Chicago; 
165 — Linden; 190 — Cleve
land; 300 Hillside ir 212 — 
Bayonn^e. šių kuopų balsavi
mų pasekmęs pridėjus prie 
pirmesnių bąJlsavimų, mes gau
name sekamas pasekmes.

(1) Balsavo už tai, kad kny
gas leisti apdarytas ir duok
les pakelti iki $1.75, 50 balsų. 
(2) Už tai, kad knygas leisti, 
kaip dabar ir. duoklę palikti 
seną 619 balsu. (3) Balsavo 
už tai, kad “šviesą” leisti, 
kaip dabar 526 balsai. (4)

Už tai, kad “šviesą” dai' kar
tą lenkti pusiau 15 balsų. (5) 
Už tai, kad “šviesą” padarius 
dar lengvesnio tūrinio 175 
balsai. (6) Už tai, kad “švie
są” padarius sunkesnio turinio 
229 balsai. (7) Už tai, kad 
“šviesą” sulaikyti ir leisti tik 
knygas 67 balsai.

Delegatai į Suvažiavimą
Gauta pranešimai, kad se

kami dar delegatai atvyksta į 
ALDLD suvažiavimą: Povilas 
Kubiliūnas iš Boston; J. Sti- 
gienė — Montello; J. Smitas 
ir A. Merkienė — Philadel
phia; B. E. Senkevičiene ir K. 
Bakanauskas — Easton; J. Ja
saitis, A. Žemaitis ir J. Piva- 
riūnas — Baltimore; J. T. Vi
sockis — Wilkes Barre; Jonas 
Baronas — Detroit; A. Klimas 
—Hartford ; J. čiuplis — New 
Kensington ; M. Kirstukiene— 
Chicago; P. Cibulskis, O. Ci- 
bulskienė, Adelė Pakalniškie
nė ir G. Laukaitis — Maspeth; 
O. Vertelienė — Linden; Ma
rijona Karsokienė — Cleve
land ; H. Kudirkienė — Hill
side ir K. Čiurlis, K. Maziliau-

4

Milžiniškas fabrikas Orenburgo Stepuose: Sovietai baigia statyti didelį nikelio ap
dirbimo fabriką Pietų Uralu©se, Orsko srityje.

skas iš Bayonne.
ALDLD Suvažiavimo Vieta

ALDLD suvažiavimas įvyks 
liepos 1-2 dd., Brooklyne. Jis 
įvyks “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyn (Wil
liamsburg miesto daly).

ALDLD suvažiavimas prasi
dės penktadienio vakare, 6 va
landą. Visi delegatai prašomi 
atvykti laiku, nes tą vakarą 
bus išduotas Centro Komiteto 
raportas ir išrinktos įvairios 
suvažiavimo komisijos.

Atvykus į New Yorką, iš 
miesto viršutinės dalies, im
kite požeminius traukinius 
(Down town) pusėn ir išlipkit 
ant Union Square arba 14th 
St. čionai imkite traukinius 
14th Str. (Canarsie) to Broo
klyn. Išlipkite ant Lorimer St. 
stoties ir eikite iki rasite “Lai
svės” namą ant kampo Lori
mer ir Ten Eyck Sts.

Atvykus į miesto žemutinę 
dalį, pasiekite Canal St. pože
minių traukinių (subvių) stotį 
ir imkite lokalinius Jamaica, 
Atlantic arba Metropolitan 
traukinius į Brodklyną, Išlip
kite ant Lorimer St. stotie'' x

D. M. šolojn&k
ALDLD CK Sek
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Darbininke ir Šeimininke
Moteris Načalnikas Milicijoj

Sovietų Sąjungoj milici
jos darbą dirba tik tie, ku
rie prieš revoliuciją buvo 
darbininkai, bernai, mer
gos, kampininkai,, mažaže
miai ir Sovietų jaunimas. 
O načalnikų (perdėtinių) 
pareigas eina tik tie žmo
nes, kurie turi didelius re
voliucinius u ž sitarnavimus 
ir Komunistų Partijos na
riai. Ir draugė Polia Nuse- 
nuk-Seglin turi puikią pra
eitį. Milicijos načalniko par
eigas jinai jau eina nuo 
1927-tų metų.

Draugė Polia Nusenuk- 
Seglin yra kilus iš biednos 
valstiečių šeimynos. Jų šei
myna susidėjo iš 9-nių na
rių. Ir draugei Poliai prisi
ėjo visai jaunutei eiti pas 
buožes ganyti gyvulius. 
Anot jos pačios žodžių: bė
giojau paskui karves, kaip 
“šuniukas.”

Jos tėvas buvo karingas 
ir slaptosios organizacijos 
narys. Ir jų visa šeimyna 
kovojo už šviesesnę ateitį. 
Nusenukų gyvenimo vieta 
buvo revoliucionierių užei
ga.

Draugė Polia pasakoja: 
kaip buvau mažytė ir kaip 
tik susirinkdavo slaptosios 
organizacijos nariai aptarti 
reikalus, tai mane tėvas vi
suomet siųsdavo lauk, kad 
dabočiau stubą nuo kazokų 
ir šnipų. Aš įlipdavau į di
delį medį ir vaktuodavau 
savo namus nuo užpuolikų.

O Poliai prisiėjo pergy
venti valstiečių sukilimus, 
caro kazokų užpuolimus ir 
kaip kazokai užpuolę kai
mus juos degina ir naikina 
biednųjų valstiečių turtus. 
Caro kazokai užmušė Polės 
brolį; 2-ras brolis turėjo 
bėgti į užrubežį nuo reakci
jos. Tėvą sumušė, kad pali
ko invalidai visam savo 
amžiui. Ir tuo pačiu kartu 
Poliai prisiėjo pergyventi 
1905 metų revoliuciją. 
Draugė Polia sako: Tie visi 
įvykiai baisiai paveikė į ma
ne.

Polia, būdama 12-kos me
tų amžiaus tarnavo dvare, 
prižiūrėjo karves ir kiaules. 
14-kos metų būdama savo 
kaime tarnavo pas mokyto
ją, kuriam prižiūrėjo daržą 
ir liuobė namus. Tačiaus ji 
labai norėjo mokintis ir mo
kytojas išmokino ją rašyt ir 
skaityti. Tokių vaikų mo
kytojas turėjo daug ir tur
tingesnių tėvų vaikais jam 
buvo prie širdies arčiaus.

Sulaukus 16-kos metų, 
slaptosios organizacijos na
riai išveža Polią į Latviją 
ir Rygoje Polia gavo fab
rike darbą ir tuo laiku 
įstojo į slaptą organizaciją. 
Polia būdama visai kūdikiu, 
o jau perėjo revoliucinę 
mokyklą, ji užsiartavojo, 
kaip plienas. Slaptoj orga
nizacijoj jos svarbiausiu 
darbu buvo dalinimas lape
lių tarpe darbininkų.

1914-tais metais kilo im
perialistinis karas. Draugė 
Polia dirbo tarpe pabėgėlių. 
Slaptoji organizacija tapo 
reakcijos sudaužyta ir Po
liai prisiėjo persikelti į Le
ningradą, kur dirbo jos vy
ras nelegalėj organizacijoj.

1917-tais metais Polia sto
ja į raudongvardiečių eiles 
ir spalių dienose su darbi

ninkais konfiskuoja Zimnį 
dvorec. Buvo skaudžiai su
žeista. Nakties laiku konfis
kavo parazitų įstaigas, juos 
suareštavo ir išvežė ten, 
kur reikėjo. Ji dirbo Sovie
tų valdžios ypatingoj komi
sijoj'. 1918 metais ir vėl 
partija išsiuntė į Latviją. 
Ten prisiėjo dirbti daug ir 
sunkiai, o kaip baltagvar
diečiai užėmė Latvijos po
ziciją, tuomet Raudonajai 
Armijai prisiėjo pasitrauk
ti. O tai buvo ankstybo pa
vasario laikas. Polia sako; 
Aš mokėjau gerai plaukti. 
Ji šoko į upę Dvinską, ta
čiaus vandens tekėjimas 
buvo baisiai smarkus. Ji 
buvo pradėjus prarasti sa
vo spėkas, tačiaus pasisekė 
užsikabinti už ledo lyties ir 
žuvininkai išgelbėjo Polės 
gyvybę.

Daugiau negu metus Po
liai prisiėjo gulėti ligoninėj. 
Kaip greitai draugė Polia 
spėjo susveikti, taip greitai 
stojo į 15-tą armiją ir ko
vojo prieš baltagvardiečius 
lenkus.

Užsibaigus piliečių karui, 
Partija siunčia Polią ant 
rubežiaus Estonijos ir So
vietų Sąjungos. Už jos gerą 
darbą, Polia gavo daug šir
dingų sveikinimų. Ant Es
tonijos rubežiaus, ir kaip 
moterų organizatorius, ji 
susiorganizavo moteris. Jos 
jai pagelbėjo numaskuoti 
k o n t r - revoliucionierius. 
Daug dirbo vaikų tarpe, or
ganizavo pirmas pionierių 
eiles. Buvo Komunistų Par
tijos Rajono Pildančio Ko
miteto nare.

1927 metais Polia, pirmu
tinė ukrainė moteris, tapo 
paskirta milicijos načalnikų.

O tai ant Estonijos ir So
vietų Sąjungos rubežiaus, 
jei kas pažįsta padėtį ir ži
no, koks yra svarbus dar
bas, tai gali įvertinti drau
gė Polės darbą. O Partija 
jai pasitikėjo.

Aukšto laipsnio milicijos 
načalnikas, sako Polia, pa
šaukė mane:

—Ar jūs galėsit dirbti su 
mužikais? Jogei čionai dar
bas sunkus.

—Apsidirbsiu, o jei ne, tai 
jumis pasišauksiu į pagelbą, 
—atsakė Polia.

Kaip tik pradėjau dirbti 
milicijoj, tuoj susirgo mano 
pagelbininkai. Prisiėjo man 
juos priversti, kad dirbtų. 
Priėjau prie vieno, žiūriu, 
užsirišęs reksais veidą ir 
skundžiasi, kad skauda vei
dą ir dantis; aš nusisuku— 
jis juokiasi. Eini>-f)rie kito: 
pasirodo, kad-^kauda pilvą. 
Pirmąjam pasakiau, kad aš 
naujas darbininkas milici
joj ir tu turi dirbti; ir už 
5-kių minutų nuo veido nu
metė visus reksus. O antras 
atėjo ant rytojaus ir visi 
draugiškai dirbom ir už 
darbą gavau daug pagyri
mų.

Leningrade tam tikrose 
vietose, kaipo milicijos na
čalnikas, likvidavau vagių 
šaikas.

1932 metais gavau SSSR 
milicijos garbės darbininko 
vardą. 1933 metais, 8 d. ko
vo, Sovietų Valdžia apdova
nojo darbo raudonos vėlia
vos ordinu. Klausau radio 
12-tą vai. naktį, išgirdau 

pažymint vardus, kurios 
moterys gavo ordinus. Iš
girdau ir savo vardą, kad 
esu apdovanota ordinu. Tai 
neužmirštama valanda ma
no gyvenime.

Vėliau mus visas iššaukė 
į Maskvą. Nuvažiavau į 
Kremlių milicijos unifor
moje. Žiūriu: eina draugas 
Sergėi. Žiūri į manę/ klau
sia: “Ar jūs, drauge mili- 
cionieriau, kaip ką vedate?” 
Aš atsistojau kaip reikia 
stovėti milicionieriui ir at
sakiau: “Aš esu iššaukta, 
kad p a s i i m č i au ordiną, 
drauge Sergėi.” “Kaip tai, 
jūs, moteris? Molodec!” Su
riko draugas Ordžonikidzė. 
Mes pasibučiavom. Vėliau 
įėjo Kalininas ir nuo pra
džios nepažino mane, kad 
aš esu moteris, tik užsidėjo 
akinius ir apsižiūrėjo, kad 
esu moteris, apkabino ir pa
bučiavo.

Ant širdies pasidarė leng
va, linksma... Paėmė noras 
dirbti daugiau ir daugiau.

Dabar aš esu partijos ra
jono komiteto nare, dirbu 
kontrolės komitete ir turiu 
vardą leitenantas.

Šių žodžių skaitytojai ma
tys, kad Sovietų Sąjungoje 
valdžios atstovais yra toki 
žmonės, kurie turi nepa
prastus didelius revoliuci
nius užsitarnavimus ir mo
terys eina lygias pareigas, 
kaip ir vyrai.

J. Bondžinskaitė.

NAUJOSIOS ANGLIJOS MO
TERŲ SĄRYŠIS RENGIA 

ISTORINĮ PIKNIKĄ

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis rengia savo pirmą 
pikniką rugsėjo (August) 21- 
mą, Maple Park, Methuen 
(Lawrence priemiestis), Mass., 
kuriame yra ruošiama moterų 
chorų bei grupių dainavimo 
kontestas.

Imanti dalyvumą grupė ga
lės skirtis 3 dainas; pagei
daujama lietuvių kompozicijos. 
Už geriausį dainų išpildymą 
skiriama 3 dovanos—$10, $5 
ir $3. Sprendėjomis bus mu
zikos-mokytojos.; • .•

Taipgi kviečia šokikių gru
pes, tai yra .tautinių liaudies 
šokių, tautiniuose kostiumuo
se.

Piknike taipgi bus rankų 
dirbinių paroda. Įvairios or
ganizacijos bendrai ar pavie
nės narės galės išstatyti savo 
rankų dirbinius, kurių gražu
mo, gerumo sprendėja bus 
piknike suvažiavus publika.

šiame istoriniame Naujosios 
Anglijos Moterų piknike jau 
yra pakviesta laiškais daug 
moterų chorų bei grupių. Jei 
randasi moterų dainininkių 
grupė, kuri nežinoma rengė
jom ir pageidauja dalyvauti 
konteste, yra kviečiama /para
šyti laišką į sekretorę šiuo 
antrašu: Miss NellieZMarkus, 
44 Camden St.Methuen, 
Mass. 7"

Sekr. Anelė Markevičiūte.

MOTERŲ SESIJOS DIEN0TVARK1S
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos dele

gatų suvažiavimo moterų reikalais sesija įvyks šį šeštadienį, 
liepos 2-ros vakarą, 419 Lorimer St., Brooklyne.

SESIJOS DIENOTVARKIS .
1) ALDLD C Moterų Komiteto raportas.
2) Organizavimas moterų komitetų, kuopų ir skyrių; veiki

mo būdai; ėjimas j mases. 'Į

3) Literatūros platinimas.
4) Literatūros leidimas. .
Delegatės .ir delegatai prašomi išsikirpti dienotvarkį ir pa

siruošti dalyvauti sesijoj su pranešimais, patarimais bei suma
nymais pagerint moterų organizavimą ir veikimą. Kviečiame 
ir ne delegates iš toli ir arti atvykti į sesiją.

ALDLD C. Moterų Komitetas.

MOTERĮI SESIJA
Šeštadienio vakare, ALD 

LD Suvažiavimo sesija yra 
skiriama moterų reikalams. 
Laiko skiriama labai mažai, 
todėl teks planuoti, kad per 
trumpą laiką suspėtumėm 
aptarti nors svarbesnius 
moterų judėjimą liečiančius 
klausimus. Platų moterų 
suvažiavimą jau senai tu
rėjome; bėgyje paskutinių 
kelių metų įvyko keli kiek 
platesni moterų suvažiavi
mai/ tokiu tikimasi būsiant 
ir planuojamas mūs suva
žiavimas.

Moterų judėjimas bėgyje 
paskutinių metų pas mus 
likos pusėtinai pastumtas į 
šalį ir nuo to nukenčia mūs 
abelnas judėjimas. Suvažia
vime turime analizuoti prie
žastis ir surast būdus pakė
limui to judėjimo ant aukš
tesnės papėdės.

Moterų skyriai mūs laik
raščiuose lošia labai svarbią 
užduotį; tankiai moterys 
žiūri į savo skyrių kaipo į 
vadą, bet tas mūsų vadas 
ne visuomet sugeba atlikti 
savo pareigą deramai. Prie
žasčių tam randas įvairių, 
bet jos viešai, per spaudą, 
nežinau kodėl, nenagrinėja
ma. Suvažiavime svarsty- 
sim tuos trūkumus, bet, ma
nau, bus geriausia, tai pirm 
s u v a ž i avimo, jeigu per 
spaudą ne kėlėm įvairių 
klausimų, tai apsvarstykim 
kiekviena atskirai, planuo
kime pagerinimus ir suva
žiavime dalinkimės minti
mis, kokiu būdu patobulinti 
tą darbą.

Literatūros leidimas yra 
antras iš principinių klausi
mų. Moterų klausime lite
ratūra tenka pačioms mote
rims rūpintis. Mes išleido
me “Virėją” su labai gero
mis pasekmėmis. Yra dau
giau įvairiomis temomis li
teratūros, kūpa pačios ■ tu
rime rūpintis? Kokį veikalą 
leisim dabar? Manau, šis 
suvažiavimas tai turės svar
styt. Kiekviena draugė, ku
ri tik įdomauja moterų ju
dėjimu, o moterų judėji
mas yra labai svarbi dalis 
abelno darbininkų judėjimo, 
kožna privalo laikyt sau už 
pareigą dalyvauti suvažia
vime. Jeigu ne delegate, tai 
patariamu balsu, skirtumo 
nėr. Dalyvautam ir riškime 
įvairius klausimus.

Skruzdė.

Brooklyno Moterims
J musų Literatūros Draugi- 

jos Suvažiavimo moterų sesiją 
šio šeštadienio vakarą, 419 Lo
rimer St., suvažiuos daug toli
mų delegačių ir viešnių. Joms 
reiks nakvynių. ,

Moterų kuopos^ didžiausias 

troškimas, stipriai diskusuotas 
pereitame susirinkime, yra tas, 
kad nei viena mūs viešnia ne- 
siliktų neaprūpinta nakvyne. 
Mes pačios nusitarėme ir visas 
drauges brooklynietes prašome 
sueiti moterų sesijon ir po sesi
jai, kurios išgalite, parsivesi 
drauges viešnias nakvynių. Lai 
mūs laukiamoms viešnioms šis 
suvažiavimas bus ne tik svar
bus, bet ir smagus.

Moterų Kuopa.

Ir Mano Keli Žodžiai Kas 
Link ALDLD Knygų Ir 

“Šviesos” Leidimo
HARTFORD, CONN__ Kuo-

met J. Buivydas nebuvo paju
dinęs to svarbaus klausimo, 
tai atrodė, kad mūsų kuopose 
ir nebuvo kas tokio svarbaus 
padiskusuoti. žinojom, kad jau 
netoli suvažiavimas ir laukėm 
taip, kaip paprasto susirinki
mo; niekas neprisiminė, ar 
mūsų nariai patenkinti dabar
tiniais raštais, ar ne.

Nors aš su J. Buivydo pa
siūlymais nesutinku, bet sa
kau, kad J. B. gerą klausimą 
pakėlė. Jeigu niekas priešin
gos minties nebūtų pakėlęs, 
tai niekas nebūtų taip susido
mėję, kaip dabar. Susirinki
muose, diskusijose ir spaudoje 
skaitome k i e k v i eną dieną 
draugų pareikštas mintis ir 
didžiumoje sutinka su dabar
tiniais raštais.

Sutinku ir aš. “šviesa” man 
patinka. Aš ją skaitau ir su
prantu todėl, kad lengvesni 
joj raštai.

Jeigu “šviesoj” tilptų sun
kūs raštai, ALDLD nariai dau
gumoj stačiai nukentėtų. Mū
sų draugija didžiumoj suside
da iš ateivių, Lietuvoj gimu
sių ir augusių žmonių. Mes ži
nom, draugai-gės, kiek prieš 
Pasaulinį Karą Lietuvoj kai
mo žmonės buvo mokyti. Ma
žai kas lankė mokyklą. Su 
ūkininkų vaikais buvo pusė 
bėdos. Išėjo mokyklą 2 ar 3 
žiemas, tai. ir “profesorius.” O 
kiek ♦ Lietuvos piemenukai, 
ypatingai mergaitės, yra lan
kę mokyklą? Jie nėra matę 
mokyklos durų, čion atvažia
vę šiaip taip pramokom skai
tyti ir rašyti. Juk reikėjo pa
rašyti laišką (gromatą) į Lie
tuvą. Arba, pavyzdžiui, mer
gina gauna laiškų nuo vaiki
nų. Nenori, kad kas svetimi 
apie jos mintį žinotų, ką ji 
mano apie tą vaikiną, tad pa-, 
ti" per save pramoko skaityti 
ir rašyti, kad gavus laišką ga
lėtų perskaityti. Pavyzdžiui, 
jeigu tas vaikinas būtų para
šęs laišką mokslišką, aukštais 
žodžiais, mergina nebūtų per
skaičius, nebūtų suprastus, ką 
jis tenai tame laiške nori pa
sakyti.

Kaip tik sykis ALDLD turi 
gerą nuošimtį moterų ir aš esu 
tikra, kad mūsų moterys (di
džiuma) nėra aukštai išsilavi
nusios, kad galėtų, moksliškus 
raštus lengvai skaityti ir juos 
suprasti. ■„

Mes matom ir dabar, šiose 
diskusijose, ar daug moterų 
pareiškia savo mintį. Rašo ir 
diskusuoja veik vieni vyrai, 
bet didžiuma stoja už lengvus 
raštus todėl, kad mažai turi
me profesorių, kurie nori mok
sliškų raštų.

O kas link apdarytų knygų, 
tai ir nematau reikalo, kad jos 
būtų apdarytos ir tik dėl ap
darų pakelti nariams mokes
čiai taipgi būtų skriauda. Aš 
sutikčiau, jeigu ir būtų pakel
ti mokesčiai, bet kad tais pi
nigais būtų padidinta “švie
sa” arba tankiau išleista: vie
toj 4-rių numerių, kad būtų 
6-ši arba daugiau. Aš įvertinu 
knygą sulyg to, kas viduj pa
rašyta; o kas iš lauko pagra
žinta, mano supratimu, ma
žiau svarbu.

Rodos, jau buvo pranešta, 
kad moterys turės savo reika
lams specialę, paskutinę ALD 
LD Suvažiavimo sesiją, šešta
dienio vakarą, tai yra, prieš

MARIE CURIE GYVENIMAS
E. Vilkaite

(Tąsa)
Pierre Curie daugiau nie

ko nenorėjo, tik studijuoti 
šalia moteries, kurią jis taip 
mylėjo. Marie paprastai vi
sada būdavo paskendus stu
dijavime. Dabar jos aplin
kybės pasunkėjo kaipo mo
teries: ji jau nebegalėjo ap
leisti materiališką gyveni) 
mą, kad ir paprastą, šiek 
tiek kambariai turėjo būt 
apvalyti, valgyt padaryta ir 
drabužiai sutaisyti; neturė
jo pagelbininkės.

Jai neužteko 8 valandų 
laboratorijoj, 3 V. Landų stu- 
bos darbo. ‘ Vakare, po su
rašymui mažų išlaidų vieno 
ir kito, Marie Curie sėsda
vo prie medinio balto stalo 
ir paskęsdavo studijavime. 
Prie kito galo stalo Pierre 
braižė ir rengė programą jo 
naujo kurso fizikos mokyk
loj. Šviesa tankiai žibėdavo 
pro jų langui lig 3 valandų 
iš ryto.

Antrus metus po apsive- 
dimo Marie susilaukė kū
dikio. Bet tas ją mažai su
laikė nuo laboratorijos ir 
studijavimo. Pavalgydinus, 
nuprausus, aprengus kūdi
kį, palikdavo pas prižiūrė
toją ir eidavo į laboratori
ją.

Jauna moteris, auginda
ma kūdikį, gamindama val
gį, prižiūrėdama stubą, ėjo 
prie garsiausio išradimo fi
zikoj — radiumo. Pabaigoj 
1897 metų Maries rekordai 
rodė du universiteto laips
nius. Kitas laiptas jos buvo 
daktaro laipsnis.
• Kada ji rengėsi daryti di
desnius eksperimentus, ji 
neturėjo kur. Fizikos mo
kykla davė jai kambarį že
mai, kur buvo sandėlis se
nų daiktų. Tik lempą turė
jo dėl apšvietimo. Jis buvo 
drėgnas, kenkiantis sveika
tai ir neparankus dėl eks
perimentų. Bet ji to visko 
nepaisė, ėjo ir dirbo. Miera- 
vo ir virino visokią metalų 
medžiagą.

1898 metais Marie Curie 
pranešė, kad ji surado pit
chblende rūdoj naują ele
mentą, kuris turi galią pats 
savaime išduoti spandulius 
iš savo medžiagos—radijiš- 
kai veikia. Tai buvo pirmas 
žingsnis prie radiumo išra
dimo. Jos vyras Pierre Cu
rie tuojaus sekė jo moteries 
greitą progresą bandymuos. 
Jis tankiai jai prisidėdavo 
su patarimais.

Dvi galvos, keturios ran
kos jieškojo nežinomo ele
mento per 4 metus tam 
drėgnam kambaryj. Kada 
lydavo, lašai vandenio la
šėdavo jiem ant stalų; kada 
saulė, vasaros laiku, — kai
tindavo neapsakoma kaitra 
jų galvas, nes tas kambarys 
turėjo langus tik iš viršaus.

Iš sykio negalima buvp 
pasakyti, katras jų išrado, 
nes jųjų užrašų knygutėse 
užrašyta: mes .suradom tik 
tą ir tą, mes manome taip 
ir taip. Niekur nebuvo už
rašyta: aš suradau, aš pa
dariau.

Tik mes žinome, kad Ma
rie prisidėjo daugiau prie 
išradimo, nes ji parašė 
straipsnį, kuriame ji- nuro-

“Laisvės” pikniką. Dkug mū
sų moterų narių važiuos iš va
karo. Taigi, katros galėsite, 
draugės, tai dalyvaukit toj se
sijoj.

O. Visotskiene,
ALDLD Conn. Apsk. Org. 

dė, kokie elementai turi ra
dium veiklumą.

Kada pasaulis sužinojo 
apie jų išradimą, pradėjo 
plaukti sveikinimai ir pa-, 
siūlymai geriausių darbų.

Anglija buvo pirmutinė 
duoti dovaną. Anglijos Ka
rališka Draugystė pakvietė 
Curies, kad duotų paskaitą 
apie radium. Kuomet jie 
nuvažiavo, svetainė buvo 
prisikimšus išradėjų, moky
tojų ir visokių profesorių.* 
Kiekvienas norėjo matyti 
Marie Curie.

Marie Curie buvo pirmu
tinė moteris, įleista į kara
lišką draugiją. Jos vyras ir 
ji tuoj aus buvo užkviesti į 
daugybę bankietų.

(Daugiau bus)

Binghamton, N. Y.
Iš ALDLD 20-tos Kuopos 

Moterų Skyriaus

Susirinkimas atsibuvo 3 d., 
birželio pas d. O Girnienę, 
Narių dalyvavo nemažai ir vi-' 
sos svarstė dalykus, liečiančius 
virš minėtos organizacijos Mo
terų Skyrių. Drg. Masląuskie- 
nė perstatė vieną naują narę, 
d. O. Kižienę, kuri prisirašė į 
Moterų Skyrių.

Toliau išduoti įvairūs ra
portai. Motinų Dienos paren
gimo komisija raportavo, kad’ 
buvo nepasekmingas, turėta 
nuostolių ant kelių dolerių. 
Mat, ne daug žmonių atsilan
kė. Raportuota iš 21 gegužės 
didžiulio keturių org. parengi
mo, prie kurio ir Moterų Sky
rius buvo prisidėjęs. Jamfe 
draugai brooklyniečiai išpil
dė programą. Kalbėtojai buvo 
dd. A. Bimba ir J. Ormanas.i 
Dainininkai: Aldona Klimaitė, 
Lilija Kavaliauskaitė ir P. Pa
kalniškis. Jie išpildė progra
mą kuo puikiausia, ko mes ir. 
dabar dar negalime pamiršti. 
Moterų Skyrius už tai jiems 
taria širdingą ačiū.

Draugės moterys, kurios 
daugiausia pasidarbavo su- 
rinkdamos už apgarsinimus iš 
mūsų gerųjų biznierių:

M. žvirblienė ir J. K. Na- 
valinskienė už $61.

O. Girnienė ir A. Žemaitie
nė už $27.50.

V. ir B. Zmitriūtės už $15.
A. Maldaikienė ir N. Simo- 

naitienė už $12.
Drg. O. Girnienė daug dar

bo pridėjo sutaisydama pro
gramą dėl spaudos su rašomą
ja mašinėle. Taipgi ir visi kiti 
draugai-draugės gerai darbą-' 
vos tame didžiuliame parengi^ 
me, kuriame padaryta gryno 
pelno $50. Jis padalyta pu
siau : Agitacijos Fondui $25 ir 
vietinei Komunistų Partijai 
$25. Raportas priimtas.

Nutarta turėti pikniką, jei
gu bus galima gauti tinkama 
vieta. Išrinkta komisija iš 3 na
rių.

Sekantis susirinkimas buš 
liepos (July) 1, penktadienį,- 
pas draugę O. Mikalojūnienę, 
47 Hazel St.

Užbaigus bėgamus reikalus, 
d. M. Kulbienė skaitė paskai
tą. O po susirinkimo d. O. 
Girnienė vaišino mus visas le- 
monadu ir keiksukais. Už tąi' 
ačiū jai. z ‘

Moterų Skyr. Koresp.^
J. K. N a valinskiene.

Anglija ir Francija Perser- 
gčja Japonus

London, birž. 27.—Angli
ja ir Francija persergėjo 
Japoniją, kad jodvi veiks iš
vien prieš japonus, jeigu jie 
bandys užimt chinišką Hai
nan salą arti pietinės Chi- 
nijos.
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BOSTONAS IR BROOKLYNAS
Sekantį Sekmadienį, 3 dieną Liepos-July, įvyksta du dideli parengimai-pik- 
nikai naudai dienraščio ’’Laisvės.” Tūkstančiai lietuvių pribus iš arti ir to- * *

■Ii paremti savo dienraštį, pasimatyti su senai maty tais ir susitikt su naujais.

Brooklyno Apielinkei
*

Piknikas bus Ulmer Parke
Foot of 25th Ave., West End, Coney Islande

I

Sekmadienį, Liepos 3 July
Parkas atdaras nuo 10 vai. ryto

.„■ . Muzika nuo 2 vai. po pietų

DVI ORKESTRUS ŠOKIAMS
Geo. Kazakevičiaus ir V. Retikevičiaus

I

stono apielinkes piknikas “Laisves” naudai bus

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass.

Jis įvyks d vie jų dieiiŲ šventėj e

Sekmadienį, Liepos 3 July
Parkas atdaras nuo 10 vai. ryto

Muzika prasidės nuo 2 vai. po pietų

PUIKI DAILĖS PROGRAMA

PROGRAMOJ DALYVAUJA SEKANTI CHORAI:

Laisvės Choras, 
iš Hartford, Conn.

Lyros Choras, 
iš Philadelphia, Pa.

Sietyno Choras,
iš Newark, N.

Bangos Choras, 
iš Elizabeth, N. J.

Pirmyn Choras, 
iš Great Neck, N. Y.

Aido Choras,,
iš Brooklyn, N. Y.

t

Aido Choras, 
iš Worcesterio;

Lyros Choras, 
iš Gardnerio;

Liaudies Choras,
iš Lawrence’o;

Balso Choras,
iš Lowellio;

' DAINUOS SEKANTI CHORAI:

Laisvės Choras, 
iš So. Bostono;

Jaunuomenės Choras, 
iš Bridgewaterio;

L. R. Choras,
iš Norwoodo;

Rusų-Ukrainų Choras, 
iš Bostono.

PRAKALBĄ SAKYS VINCAS ANDRULIS
Dienraščio “Vilnies” Redaktorius iš Chicagos; Bus ir Kiti Svečiai Kalbėtojai ,

Dovanos Prie Įžangos Bilieto
Yra paskirta piniginės dovanos prie iš anksto perkamų bilietų:

r 1-410, 2-47, 3-45, 4-43

Kas pirks bilietą prie parko vartą, dovaną progos neturės. Dovanos ski
riamos vien tilt prie iš anksto perkamą bilietą.

ĮŽANGA 40c ASMENIUI

Taipgi Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai
PVV\AAA/VVVVVV\/VVVVV\A/VVVVVVVVWN/V'.

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

PRAKALBI SAKYS VIENAS IŠ LAISVIECIŲ
iš Brooklyn, N. Y.

ir PHIL FRANKFIELD, K. P. Massachusetts Sekretorius.

$350.00 skiriama dovanom. 37 Prizai prie įžangos bilieto. 1-ma $100 
vertės Silver Pointed Fox Scarf; 2-ra $25 Cash; 3-cia $20; 4-ta $15; Pen

kios Dovanos po $10 ir 28 po $5.

Iš daugelio miestŲ į šiuos piknikus publika bus vežama busais, tad prašome iš anksto užsiregistruot, 
kad užtikrint sau vtetę. Taipgi iš anksto įsigykite įžangos bilietus. Naudokitės dovainj proga.

* JI
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IV. Nepasisekimai
(Tąsa) * 67

—Kaliošai pamesti—stačiai niekis.
Nuo mano kojos kaliošą numovė vienu 

akimirksniu. Galima sakyt, kad ir “ak” 
nespėjau pasakyti. •

Į tramvajų įėjau—abudu kaliošai savo 
vietoj buvo, kaip dabar atsimenu. Lipda
mas net ranka apčiupinėjau, ar ištikro 
jie savo vietoj. * .

O išlipau iš tramvajaus—žiūriu: vie
nas kaliošas, mano meilutis, čia, kito gi 
nėra. Batas—čia. Ir pančeka, žiūriu, čia. 
Ir apatinės kelnės savo vietoj. O kaliošo 
nėra. 7 > 4

Paskui tramvajų, žinoma, negi bėgsi.
Nusimoviau paskutinį kaliošą ir įvy

niojau į laikraštį. “Užbaigęs darbą,—ma
nau,—leisiuos jieškoti. Juk negali dingti! 
Visgi kur nors surasiu.”

Užbaigęs darbą leidausi jieškoti. Pir
mas dalykas, tai pasitariau su vienu pa
žįstamu tramvajaus tarnautoju.

Tas mane stačiai suramino!
—Džiaugkis,—sako, — kad tramvaju

je pametei. Tau labai pavyko, kad pa
metei tramvajuje. Kitoje visuomeninėje 
vietoje — nelaiduoju, o tramvajuje pa
metei—šventas dalykas. Pas mus randa
si pamestiems daiktams tam tikras san
dėlis. Eik ir pasiimk. Šventas dalykas!

—Na,—sakau,—ačiū! Stačiai jkalnas 
nuo pečių nuslinko. Svarbiau, tąi kalio
šas veik naujas. Viso labo tik tretį sezo
ną dėviu. . . l.

Sekamą dieną nuvykau sandelin.
—Ar negalima, — sakau, — broleliai, 

kaliošą atgauti? Tramvajuje numovė.
—Galima, — sako.—Koks kaliošas?
—Kaliošas, — sakau,—paprastas, kaip 

ir visi kiti. Dydis—dvyliktas numeris.
—Pas mus,—sako,—dvylikto numerio 

randasi gal dvylika tūkstančių. Papasa
kok kitus ženklus. , .

-^-Ženklai, —• sa^kau,^rtokie: užkulnis, I

žinoma, aptrintas, viduje pamušalo nėra 
—pamušalas susidėvėjo.

—Pas mus,—sako,—tokių kaliošų ran
dasi gal apie tūkstantis. Ar nėra kitokių 
ženklų ? T

—Specialiai, — sakau, -^.ženklai to
kie: priešakys veik vi/ai aMė'stas, vos 
tik laikosi. Ir kulnies,VsakauV—veik nė
ra. Kulnis nusidėvėjo. O scūiaV—sakau, 
—dar kol kas nieko sau, laikosL\^_

—Pasėdėk, — sako,—čia. Tuojaus pa
žiūrėsime.

Staiga išneša mano kaliošą.
Pamatęs neapsakomai nudžiugau! Sta

čiai susi jausminas! 1
“Ve,—manau,—kaip puikiai aparatas 

veikia! Ir kokie, — manau, — ideališki 
žmonės! Dėl vieno kaliošo kiek tai rū
pesčio turėjo!”

Aš sakau jiems:
—Širdingai ačiū jums, bičiuliai! Iki 

grabo lentos neužmiršiu! Greičiausiai 
duokite kaliošą. Tuoj aus užmausiu ant 

•bato. Labai ačiū!
—Na ne,—sako,—gerbiamas drauge, 

mes negalime atiduoti. Mes,—sako,— 
nežinome: gal būt ne jūs kaliošą pame- 
tėt.

—Nagi aš,—sakau, — pamečiau. Ar 
jūs apsiėdėte ar kas su jumis?

Jie sako:
—Tikime ir pilnai atjaučiame, ir labai 

galimas daiktas, kad jūs šį, o ne kitą, 
kaliošą pametėte. Bet atiduoti negalime. 
Atneškit liūdymą, kad tikrai jūs kaliošą 
pametėt. Lai namų valdyba užtvirtina, 
kad pametėt, tuomet be ilgų gaišavimų 
mes išduosime tą, ką jūs teisėtai pa
metėt.

—Broleliai, — sakau,—šventi draugai! 
Juk namo valdyba nieko nežino apie pa
metimą. Galimas daiktas, kad ji ir ne
duos tokį raštą.

—Duos, — sako, — tai jų dalykas duo
ti. Kokiems galams pas jus tokia valdy
ba ir gyvuoja.

(Daugiau bus) *-■

baigtas: dirbk, iki tu pasikal
si.

Dar pasakė, kad Washington, 
D. C., barberiai kratosi nuo or
ganizacijos, o kongresmanus ir 
kitas stambias rykles kerpa už 
25c. O jau New Yorkas ir 
Brooklynas, tai tikra barberių 
nelaimė, — Journeyman Unija 
tūkstančius dolerių praleido ir 
nesuorganizavo, tai dabar pa
kratė rankas ir visus “čyzle- 
rius” paliko ramybėj.

Pabaigoj savo kalbos Wcibel 
paprašė barberių, kas sutinka 
panaujint kontraktus su unija 
ir už kirpimą plaukų po 
Lad atsistotų. Sustojo visi, 
erami delnais. Bet, kad į 
masTiites prakalbas neatėjo
šimtai barberių, o jų tarpe aš 
žinau didelį nuošimtį “čyzlerių” 
ir butlegerių, — tai šis tarimas 
gali nueit vėjais.

Ant pabaigos kalbėjo unijos 
advokatas Joseph Levine; jis 
griausmingai užakcentavo, kad 
keturios kirpyklos patrauktos į 
teismą už laužymą unijos kon
trakto ir tasyklių; tas pats liki
mas laukia ir kitus barberius 
čyzlerius. Taigi, pakol kas, turi
me barberių kirpyklų uniją, 
nors ir labai šlubuojančią.

V. J. Stankus.

Cleveland, Ohio rinkti laiku, nes yra^daug svarbių 
reikalų aptarti ir sykiu atsiveskite 
naujų narių, prirašyti į Partiją. — 
Valdyba. (150-151)

So. Boston, Mass. vykę prie buso. Norintieji va
žiuot, privalote būt laiku nuro
dytose vietose.

50c, 
plo
siąs 
trys

Harrison, N. J
Harrisonas ir Kearny suju

do iš visų jėgų, seni ir jauni 
ruošiasi į dienraščio “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks liepos 3 
d., Brooklyn, N. Y. Vieni au
tomobilius šmaruoja, 
tobusus organizuoja, 
kurie bėdavoja, kad 
zatoriai nepadarytų 
kuopai lėšų . . .

Nebijokite, gerbiamieji drau- 
or- 
at- 
tu-

kiti au-
o
organi-

ALDLD

Birželio 22 d. ALDLD vie
tinė kuopa laikė savo susirin
kimą, kuriame, po apkalbėji
mo bėgamųjų klausimų, pada
ryta keli turį svarbos dalykai.

Išrinktas delegatas į ALDLD 
suvažiavimą, kuris įvyks liepos 
1-2 dd., Brooklyne, N. Y.

Išrinkti darbininkai dirbti 
piknike, kuris įvyks liepos 3 d., 
Maynard, Mass. dienraščio 
“Laisvės” naudai.

Nutarta samdyt net 8 busai 
vykimui į minėtą pikniką. Tam 
paskirta komisija veikia ne juo
kais.

Čia noriu prašyt darbininkų, 
kurie esate išrinkti iš draugijų 
arba apsiėmę liuosnoriai padir
bėti tame piknike, tai malonė
kite būtinai pribūt liepos 3 d., 
11 valandą ryto, kad galėtume 
pasitarti ir susitvarkyti pasėk
iu i ogesniam darbui.

T/fipgi tie draugai, kurie esa
me apsiėmę komisijose, būkime 
visi laiku ir savo vietose, kad 
darbas nesusitrukdytų. Kviečiu 
visus rūpestingai atlikt savo pa
reigas, kąd būtų kuodaugiausiai 
naudos iš mūsų taip didelio 
triūso. Komisija.

Lawrence, Mass.
r

Svarbus Pranešimas
ALDLD 37 kuopos specialis 

susirinkimas dėl prisirengimo 
prie “Laisvės” metinio pikni
ko įvyks liepos 1 d., 7 vai. vak., 
41 Berkeley St.

Visi nariai privalo būti, nes 
turėsime išrinkti darbininkus 
didžiajam “Laisvės” piknikui.

Komitetas.

- i

Easton, Pa.

gai, nusiraminkite,—mes, 
ganizatoriai, imame pilną 
sakomybę ant savęs! Jau 
riine 2 busu pilnutėlius, o
dar ir trečią suorganizuosime.

Draugai ir draugės, kurie 
dar manote užsiregistruoti — 
kreipkitės pas mane, P. M ar
seną, 22 Davis St., Harrison. 
Taipgi ghlite kreiptis pas kitus 
jums žinomus draugus. Bušai 
išeis 12 vai. nuo Hamilton St. 
ir kampas 4th St. 
ny busas išeis
Schuyler Ave. ir kampo Ha
milton St. Tikietas į abi pusi 
tik 75c. Bušai bus visapusiai 
patogūs.

Jauni ir seni—visi į “Lais
vės” pikniką!

P. Maršonas.

O iš Kear-
12:15, nuo

“Laisvės” Pikniko Reikale

Pikniko įžangos tikietus, ku
rie esate paėmę platinimui, pra
šome grąžinti. Taipgi grąžinki
te serijų bilietėlius. Tas turi 
būt padaryta iki šeštadienio va
karo. Tie, kuriems aplinkybės 
neleis dalyvauti piknike, tai są
skaitas už įžangos tikietus ir se
rijas priduokite penktadienio ar 
šeštadienio vakare, komisija 
lauks nuo 7 iki 11 vai. vakaro, 
Lietuvių Piliečių Kliubo kamba
riuose, 376 Broadway, So. Bos
ton, Mass. Ten lauks komisijos 
nariai Žukauskas arba Mostei-. 
ka. O kurie būsite ant pikniko, 
tai priduokite savo sąskaitas j 
ant informacijų stalo prieš 
svetainę, netoli ežero, vienam iš 
paskirtų komisijos narių.

Daugelis rūpinasi, kaip dasi- 
gauti į pikniko vietą. Nėra ko 
rūpintis; komisija pasamdė 8 
busus, kurie liepos 3 d.| 12 vai. 
Mažiuos iš šių vietų:

Iš So. Bostono 376 Broadway, 
įuo Liet. Pil. Kliubo Svetainės; 
Cambridge nuo 163 Howard St., 
Stašių svetainės; Brighton — 
Liet. Piliečių Kliubo Svetainės, 
Lincoln St.

ikietas į abi pusi tik 75c. 
ykite juos iš anksto pas ko- 
Vjos narius, arba gausite at-

Shenandoah, Pa
LDS Eagles Dalyvaus “Lais

vės” Piknike, Brooklyne

Mūsų jaunuoliai sportinin
kai su dideliais ir greitais tri
mis “limozinais” liepos 3-čią 
d. anksti ryte važiuos į Brook- 
lyną dalyvaut “Laisves” pikni
ke. Jie ten susikirs su Brook- 
lyno tymu, kuris vadinasi 
BuilDerS.

Kaip sau norit, aš “beeinu 
už saviškius!

Mūsų LDS 
važiuojant yra 
bočykit mūsų 
skrenda 
‘Laisvės’

Eagles kelyje 
obalsis: “Pra- 

d nikėms! Čia 
Šenadorio Arai į
pikniką!”

Dėdė Kalnietis.

WORCESTER, MASS
Visų Žiniai!

Į “Laisvės” pikniką Maynar- 
de, kuris įvyks šį sekmadienį, 
liepos 3 d., busai išeis nuo 
29 Endicott St., 11 vai. iš ryto. 
Kelionė į abi pusi asmeniui— 
70c. Visi būkite laiku!

J. M. Lukas.

Barberių Masinis Mitingas 
ir Prakalbos

Birželio 22 d. Ladies Interna
tional Garment Workers Union 
Svetainėj, kad atnaujinus kon
traktus ateinantiems. metams 
nuo liepos 1 d tąiį Journeyman 
and Master Barbers Unijos 277 
Lokalaš suruošė masinį susirin
kimą ir prakalbas. Iš keturių 
šimtų barzdaskučių, į masinį 
susirinkimą atėjo tiktai apie 70 
barberių, nors tą dieną visos 
kirpyklos buvo uždarytos; reiš
kia, nei ketvirtadalis neatėjo. Iš 
tautybes barberiai susirinko 
daugiausiai italai, buvo keli 
amerikonai, 3 lietuviai ir 2 
grekai. Susirinkimą atidarė lo- 
kalo pirmininkas Nelson Koch. 
Kelbčt . perstatė iš Pittsburgho 
Journeyman Barbers Interna
tional Unijos vice-prezidentą 
Frank Wcibel, kuris ilgoj savo 
kalboj daug liūdnų naujienų pa
sakė apie barberius Pennsylva- 
nijos valstijoj. Jis sakė, kad 
Philadelphia, Pittsburgho ir 
daugumos kitų miestų barberiai 
nepasiduoda susiorganizuot; 
barberiai esą kaip koki vergai, 
— kerpa plaukus nuo 10c ir 
aukščiau, neturi valandų, neigi 
šventų dienų. Jų darbas labai 
apgailėtinas, niekad nėra pa-

Drauges ir draugai, atlan
kykite sergančią draugę M. 
Janis (Januškevičiene) 
adresu 11005 Florian Ave., 
ant West Side.

Važiuojant pas jąją paim
kite West Lorain strytkarį ir 
važiuokite iki 110 gatvei, o 
išlipę sukite po kairei ir rasi
te nurodytą vietą.

Vakarais ji būna namie j e, 
o dienomis pas dukterį.

Jąją galima atlankyti žėdną 
dieną vakarais, jos namuose.

Sausio 17 dieną, š. m., drau
gė Januškevičienė puldama 
ant šalygatvio nusilaužė deši
nę ranką — per kaulelį.

Ji išgulėjo suvirš 3 mėne
sius švento Jono ligoninėje. Iš 
to gavo ir “flū” ir sunkiai sir
go. J

Bet dabar pradeda po bfe- 
kį sveikti, ale ranka d a ne
užėjus. Ji yra gera darbinin
kų klasės rėmėja ir yra Lite
ratūros Draugijos 22: kuopos 
narė ir Vilnies skaitytoja.

Draugės ir draugai, atlan
kykite šią sergančią draugę, o 
ypač 22 kuopos ALDLD na
riai.

Aš nuo savęs linkiu drau
gei Januškevičienei greitai pa
sveikti.

M. Valenta-Valentukonienė.

SO. BOSTON, MASS.
Visos mūsų organizacijos, LDS,

nardo). Bus laikomas darbininkų 
ekstra susirinkimas, 2 d. liepos, 7 
v. v. po num. 376 W. Broadway, S. ( 
Bostone. Prašome visus darbininkus 
dalyvauti, tad galėsime pasiskirti 
darbais. — Pirm. J. Burba.

(150-152)
po;ALDLD, LPK, LKP, Laisvės Choras, 

kurie išrinkote darbininkus, o kurio 
dar neišrinkote, tai gali valdybos 
komitetas paskirti darbininkus dėl 
“Laisvės” pikniko, 3 d. liepos (May-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Luzerne County gyventojai f ap
vaikščios liepos 4 d. dideliame pik
nike, Wende’s Parke, Ashley. E. G. 
Flynn, pasižymėjus darbininkų vado
ve bus vyriausia kalbėtoja, taipgi 
kalbės ir Joe Drill, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos, sužeistas kovoje 
prieš fašistus. Bus įvairi programa: 
šokiai, žaislai, sportai, valgiai ir ki
tokį dalykai. Tikietai: 3 po 25c ir 
10c už vieną. Bus ir dovanų. 1-ma 
$3.00; 2-ra $2 ir trys kitos dovanos. 
Ateikite visi! (150-152)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Kom. Frakcijos susirinki

mas įvyks paskutinį ketvirtadienį 
šio mėnesio, 30 d. birželio, 7:30 v. 
v. po num. Ill S. Poppleton St. 
Draugai ir draugės, malonėkite susi- 
giiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

IClement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

i

CHRONIŠKOS

LIGOS

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreeh 8-7179
iiniMiHuniiiim

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystės Sodes-Toniko

Telephone 3245 ' Brockton, Mass.
IŠDIRBĖJAS 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.

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

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

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

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

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir I S IS E N'E J Ų 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 nes u p r an tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindulial, Kraujo Ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimų 

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.

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

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

Šeštadieniais ir sekmadieniais visi važiuokite j

UŽKVIEČIA SAVININKAI

1144 Liberty Ave. Hillside, N. J.
Telephone: Waverly 3-9515

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

; Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
į vičiam duona, balta duona, Calch ir rasin duona. Taipgi 
į kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas ska- 
’ niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 

Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,,
■ Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolfo.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
1 Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.
Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Išmest Weinstock ą
Pirmadienį teisėjas Cotillo 

išdavė drausmę, kuria sulaiko
ma Maliorių Brolijos Genera- 
Jės .Pild. Tarybos užsimojimas 
išmest iš unijos kovingą 9-to 
Distrikto Tarybos vadą Louis 
Weinstock.

Generalė Pild. Taryba pa
skelbė Weinstock’a išmestu 
pereitą ketvirtadienį, kai tik 
prieš rinkimus, tikslu sudemo- 
ralizuot narius, kad Wein- 
sbock’o kandidatūrą paskelbus 
nelegale liktųsi išrinktas jo 
vieton reakcionierius.

Louis Weinstock buvo 9-to 
Distrikto Tarybos finansų se- 
kretorium-kasininku, bet iš
keltu prieš jį skundu reak
cininkams pavyko atmest jo 
kandidatūrą išnaujo užimt tą 
vietą. Tuomet eiliniai nariai 
išstatė ir išrinko Albert Ghi- 
donį fin. sekretorium. Tačiaus 
Taryba negalėjo jam uždraust 
kandidatuot savo lokalo virši
ninkų bei komisijų pareigos- 
na ir lokalo 848 eiliniai nariai 
išstatė jį kandidatu į delega
tus Tarybon, kur jis eilinių na
rių buvo numatytas kandidatu 
Tarybos pirmininkystėn. Tad 
sėdinti viršūnėse reakcionie
riai stvėrėsi paskutinio šiaudo 
—išmetimo iš unijos.

Už ką gi norima išmest? 
žinoma, ne už ką kitą, kaip 
pasitarnavimą darbininkų ju
dėjimui. Prieš jį keletas kal
tinimų. Vienu iš tų yra kaltini
mas, kad jis buvęs 
mi” Distrikto 
kojimo $1,300 
bo Partijai ir 
bininkiškiems 
“prasikaltimų”
įtikint Tarybą — užteko opo
zicionieriams, kad šluot latik 
unijos vadą 48 valandomis 
prieš rinkimus ir tuo būdu at
imt pažangiesiems kandidatą. 
To jau buvo perdaug unijis- 
tams, jie su savo advokatu 
nuėjo pas teisėją, kuris patvar
kė, kad Weinstock tebėra tei
sėtu kandidatu ir geram sto- 
vyj unijistu.

priežasti- 
Tarybos paau- 
Amerikos Dar- 
panašiems dar- 
tikslams. Tų 
— mokėjimo

Sumušė Du Draiveriu
Albert Goodman, 36 m., 128- 

04 Liberty Avė., rastas paso
dintas prie Šv. Vincento Ligon- 
bučio durų apie 6 vai. pirma
dienio ryto. Jis nebeatgavo są
monės. Buvo taksės draiveris, 
dirbo Allied Sy^temai.

Kitas tos pat firfnos draive
ris, Harry Warnke, 43, 201 W. 
107th St., N. Y., sumuštas pats 
atvažiavo į St. Luke’s Ligonbu- 
tį. Jis sakė, kad du vyrai išlipę 
iš taksės, jį sumušę ir paskui 
pabėgę. Gal bus aukos kokio 
raketo.

Teisėjas Troy nubaudė kalė
jimu 10 žmonių už persireng- 
dinėjimą ant “byčių” Coney 
Islande.

V...

Į Brooklyn^
Ispanijai Remt Peruose 

Trauks Judžius
Daugiau Raketierių į 

Dewey Tinklą

Tunelio Gaisras Padarė 
Daug Nuostoliu SVEIKINAME A. L. D. L. D. SUVAŽIAVIMĄ!

Iš toli ir arti, iš didžiųjų 
miestų, miestelių, kaimų ir at
skirų farmų į Brooklyną at
vyksta delegatai, jų šeimų na
riai, draugai ir šiaip svečiai, 
kad dalyvauti ALDLD ir Liet. 
Komunistų suvažiavim u o s e , 
taipgi didžiąjam “Laisvės” 
piknike. Jie atvyks visokiau
siomis susisiekimo priemonė
mis (kol kas dar negirdėjom 
apie pribuvimą orlaiviais).

Drg. J. Gudeliauskas iš Mi- 
nersvillės, Pa., rašo laisvie- 
čiams, pranešdamas, jog jau 
rengiasi “Laisvės” piknikan 
atvykti anksti, kaip galima, ir 
prašo iš anksto palaikyt sta
lą, nes, girdi “atsivežu pilną 
automobilį minersvilliečių.”

Tokių laiškų dabar daug.
Panašiai rašo harrisonie- 

čiai, kurie atvažiuosią trimis 
busais ir prašo užtikrint sta
lus ir didiesiems vežimams vie
tą parke. Tais pačiais rūpes
čiais rašo iš keleto kitų New 
Jersey kolonijų, iš Connecti
cut, iš Philadelphijos ir kitų 
Pensylvanijos vietų.

Visiem svečiam smagu pra
nešti, kad parkas šiemet padi
dintas ir pagražintas, vietos 
gana.

Brooklyniečiai, norintieji už
tikrinti pasimatymą su sa\'o 
draugais svečiais iš kitų mies
tų, įsigykite bilietus iš anksto 
ir anksti pribūkite į parką, 
kad susitikt svečius, kol jie 
“nepražuvo” minioje. Jau pir- 
mesniuose piknikuose būdavo 
girdima nusiskundimų, kad 
esama iš tos ar kitos koloni
jos svečių, bet “pražuvo, kaip 
adata šieno vežime, negaliu 
rast.”

“Laisvės” didysis piknikas • 
bus jau šį sekmadienį, liepos 
(July) 3 dieną, nuo 10 vai. 
ryto iki pusiaunakčio, Ulmer 
Parke, gale 25th Avė., Brook
lyne. Įžangos įlietas 40c. 
Prie iš anksto pirktų bilietų 
duodama 4 dovanos: $10, $7, 
$5 ir $3. Reiškia, keturiem 
iš daugelio svečių ir finansiš
kai apsimokės pasirūpinimas 
iš anksto įsigyt bilietus.

Šį vakarą, birželio 29, new- 
yorkiečiai, kurie nuvyks Ispa
nijai remt fėruosna, ne tik ma
tys visokių įvairenybių ir ga
lės pasipirkt naudingų daiktų, 
bet taip pat turės progą būt 
judžiuose.

Fėrai prasidėjo antradienį. 
Rytoj vakarą baigsis. Įžanga 
50 centų fėrams ir šokiams, 
kuriems pastatyta
platforma atvirame /6re, 
Washington’ aikštės,) kur 
sideda 5th Avė., N.\Y. 
nas skiriamas Ispanijos 
kų pieno fondui.

medinė 
gale 
pra- 
Pel- 
vai-

Maliorių Pažangieji 
Laimėjo Rinkimus

Reid 
stvė-

Ch. H. Frank, 190 
Ave., sakėsi paslydęs ir 
ręs už stulpo, bet pataikęs į 
gaisro signalą. Tačiau teisė
ją Eilperin neįtikino; jis nutei
sė Franką užsimokėt 
baudos arba 30 dienų 
Frank nuėjo kalėjiman.

$100 
kalėti.

vienosWPA cirkas atidarė 
savaitės perstatymą prie 90th 
St. ir Northern Blvd., Jackson 
Heights.

Raitarijos Pratimai
Raitarijos pulkas ir 102

Kas medikalės pagelbos pradėjo 
karinius pratimus. Armijos da
lys išžygiavo į White Plains, 
Camp Smith ir Peekskill sritis.

BROOKLYNO LIETUVIŲ 
BIZNIERIŲ RADIO

Šį ketvirtadienį oficialiai atsidaro Brooklyno Lietuvių 
Biznierių Radio Progama. Ji bus girdima iš stoties

WWRL, 1500 Kc
Programa bus duodama 
ryte. O ketvirtadieniais

kasdien, nuo 10:30 iki 11 
nuo 8 iki 9 vai. vakarais.

Prasidės šį ketvirtadienį, 30 d. Birželio-June.

pul-

ėmime

iškėl
imai- 
daug

Apskaičiuojama, kad Mid
town Queens Tunelyje iškilęs 
gaisras padarė nuostolių nuo 
$50,000 iki $75,000 apart su
trukdymo darbo. Gaisras ki
lo apie 9 vai. sekmadienio va
karo ir galutinai sukontroliuo
tas tik apie 9 vai. pirmadie
nio ryto. Gyvastimis nuostolių 
išvengta. Išpumpavimas iš 
upės prileisto vandens ėmė 
virš paros laiko.

Kad geriau vyktų suvažiavimai , 
patartina delegatam užvalgyti 
DIDELIO, MINKŠTO STEAKO

IR IŠGERTI STIKLĄ-KITĄ ŠALTO ALAUS

REPUBLIC RESTAURANTE
GERIAUSIOS DEGTINES, BRANDAS IR VYNAI 

Amerikos išdirbirno ir importuoti
VIETA PAČIAME LIETUVIU CENTRE

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

minima
miliono

pa- 
dole-
ma-

Pereitą šeštadienį, nepaisy
dami didelės sutros ir per vei
dus bėgančio prakaito, didžio
jo New Yorko malioriai sto
vėjo ilgose eilėse 369-to Pul
ko Armorėj, 143rd St. ir 5th 
Avė., taipgi aplink s visą Ar- 
morę, kad tikrai pasiekt bal
savimų būdelę laiku ir išrinkt 
sau pageidaujamus viršininkus 
9-to Distrikto Tarybon.

Malioriai turėjo pasirinkt 
tarp eilinių narių sleito, su 
Albert Ghidoni priešakyje, ir 
tarp Lewis J. Stevens, reak
cionierių kandidato. Pažan
giųjų sleitas lainjėjo, visai nu
šlavė reakcionierius, rak'etie- 
riškus elementus, kurie viso
kiomis machinacijomis bandė 
pasigrobt Tarybą į savo ran
kas.

Kelias savaites tęsta aštri 
rinkimų kampanija užsibaigė 
tik pasibaigus balsavimams. 
Aplink visą bloką apsijuosus 
■eilė balsuotojų matė visokių 
prašmatnybių. Stevens’o rėmė
jai, norėdami nusiplaut Zaus- 
nerio administracijos laikų 
gengsterinę reputaciją, pasiva
dino “progresyviais” ir jų iš
kabose daugiausia bandyta 
niekint dabar esantį pažangų 
finansų sekretorių Louis Wein
stock, vadinant jį “komisaru.” 
Garsiakalbiai, šimtai iškabų ir 
migla balsavimam instrukcijų 
kortelių lydėjo balsuotojus.

Vienas maliorius, apsirėdęs 
poniško samdytojo kostiumu ir 
cilinderiu, agitavo balsuot 
“už” Stevens’ą.

Sveikino Weinstock

Louis’ui Weinstock, kurio 
kandidatūrą reakcini n k a m s 
pavyko užblokuot, pasirodžius 
ant bloko kilo sveikinimo 
šauksmai visoj linijoj. Pasiro
do, reakcininkams nepavyko 
sunaikint narių simpatijas va
dui, kurio 
unija išaugo 
13,000 narių. Plojimas Wein- 
stock’ui rodė, kad jo vieton 
kandidatuojąs pa ž an gi ų j ų 
kandidatas Ghidoni gaus daug 
balsų, kas pasitvirtino balsa
vimams pasibaigus.

vadovybės laiku 
. nuo 5,000 iki

M. Ward, nuėjo kalėjiman 
dviems dienoms už tai, kad lai
ko šunį ir neturi jam laisnių. 
Teisėjas jį nubaudė arba $5 pi
nigais arba dvi dienos kalėji
mo. Jis yra bedarbis.

Andrew Kaintz, 41 metų vy
ras, kaltinamas atėmime algų 
$4,826 iš išmokėtojo Tidewater 
Oil Co. ir $6,800 iš Prudential 
Ins. Co. Jo kaucija pakelta iki 
$20,000.

Pirmadienį tik viename Broo- 
klyno teisme nuteista už įvai
rias kriminalybes 9 vyrai, iš jų 
7 jaunuoliai.

Mrs. Bessie Diamond, 43 me
tų, nušoko nuo 5 aukštų namo 
531 Dumont Ave., kur ji gyve
no, ir užsimušė.

Įkaitinus ir areštavus asscm- 
blymaną Edward S. Moran, 
Brooklyno demokratą, kaltini
mais ėmus kyšius nuo taksių 
operatorių, numatoma 
siant daug dalykėlių ir 
tinsiant kyšių 
valdininkų.

Kaltinimuose 
pirkinėjimas ir
rių taksių raketas, kuris, 
noma, bus tyrinėjamas pirm, 
negu pasibaigs byla prieš Mo
ralia. Niekam nesakoma, ko- 
ki bus kaltinimai nei kam jie 
taikomi, tačiau žinoma, kad 
bent vienas buvusių alderma- 
nų bus pašauktas kvotimai!.

Morano areštas buvo tam- 
maniečiams antru 
sukrėtimu, ne kiek

areštavimą Hines’o.U z

didžiuoju 
mažesniu

Krautuvių ir Užeigų 
Savininkam

Brooklyno pašto viršininkas 
Francis J. Sinnott įspėja viso
kių įstaigų savininkus-vedėjus 
nekeist Brooklyno Basto 244 
stotyje išduotų perlaidų (mo
ney orders), numeriai 34397 
iki 34400. Orderiai pamesti 
stotyje. Prašo sulaikyt asme
nis atėjusius orderius keist.ir 
apie
Main 4-1001.

tai telefonuot paštui:

Berniukui išmušus kramtomo 
gurno mašinukės stiklą, Flush- 
ingo krautuvninkas Schnapes 
taip užsikarščiavo, jog iš jo kal
bos telefonistas suprato esant 
su gasu nelaimę ir pasiuntė pas 
jį 5 radio karus, nepaprastos 
pagelbos aparatą ir ambulansą.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
38 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dienq ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ge’Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. *
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kanip. Broadway' 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Liny

BROOKLYN, N. Y. f
Tek: Glenmore 5-6191 \

padarau 
naveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

ir pavienių.

Lietuviu Kuro Kompanija 
fDEDAME 

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.

Telefonas EVergreen 7-1661

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Mateušas Simonavičius 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Degtine 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 menesių, $1.47 kvortai 
National Club, 90 proof, 2 metų, $1.47 kvdrtai 
Lietuvos Valstybinė, $2.91, 4-5 kvortai

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

REPUBLIC LIQUOR STORE
415-17 Reap St. arti Grand Street Brooklyn, N. Y.

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 j tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
PATARNAUJAME UŽKANDŽIAIS 

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

49 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 4-8520

GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Lietuviškas Kabaretas
MUZIKA IR 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.

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

NOTARY PUBLIC

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

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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




