
New Yorke eina suvažiavi
mas konservatyviškos mokyto
jų organizacijos National 
Education Association. Ir šia
me suvažiavime pasigirsta bal
sų, pasmerkiančių fašistinius 
pradus Amerikoje.
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Krislai
Kongreso Konferencija.
Tik Pažadėjo ir

Nugąsdino.
Mokytojų Suvažiavimas.
Švedai Amerikoje.
Pasikėlęs Lėkti.

Rašo A. B.

Graži ir jauki buvo Ameri-j 
kos Lietuvių Kongreso konfe-i 
rencija. Priimtos rezoliu
cijos duoda tvirtą pamatą to
limesniam Kongreso augimui.

Gerai buvo tas, kad konfe
rencijoje niekas prieš nieką 
nevartojo “steam rollerio.” 
Kiek laikas leido, buvo duota 
visiems išsireikšti. Kaip Cle
veland© suvažiavimas, taip 
Scrantono konferencija praėjo 
draugiško susitarimo principu.

O dabar reikia darbuotis.) 
Reikia stengtis, kad Kongreso 
skyriai augtų ir veiktų. Labai 
gražiai susitvarkė ir pradėjo 
veikti Connecticut valstijos 
apskritis. Lai jis dabar 
snaudžia.

ri e-

vai
tu© 

visas fašis-

Tik Ispanijos liaudiečių 
džia pažadėjo atsimokėti 
patim. Italijai—ir 
tinis svietas išsižiojo iki ausų.
Kai Italijos orlaivininkai bom
barduoja Ispanijos miestus ir 
tūkstančiais skerdžia žmones, 
tai buržuazija tyli, tyli ir An
glija. Bet kai liaudiečiai pa
grūmojo Italijos miestams, tai 
pasiuto Mussolinis ir puolės 
liauiliečiams grūmoti Anglija.

Bet Ispanijos liaudiečiai tu
rės ką ncUrs daryti su Italais 
užpuolikais. Keletas orlaivių 
ant Rymo pamokintų Musso- 
linį, jog jis negali šitaip kri- 
minališkai naikinti Ispanijos 
liaudį.

Vienas labai įdomus daly
kas. Seniau panašiuose suva
žiavimuose valdžios žmonės 
ragindavo mokytojus užsi
merkti ir nematyti gyvenimo. 
Liepdavo jiems būti šulais 
konservatizmo.

Kitaip dabar.
Yorko miesto

-Quardia ir
Lehman. Abudu ragino mo
kytojus eiti su pažanga. Pa
našioj dvasioj veikiausia mo
kytojus mokins ir prezidentas 
Rooseveltas savo prakalboj.

Kalbėjo New 
majoras La- 
gubernatorius

Trys šimtai metų atgal A- 
merikon atplaukė pirma šve
dų kolonistų grupė. Tai bu
vo 1638 metais.

Šitą sukaktį švedai iškilmin
gai pamini kultūriniais paren
gimais ir paminklais.

įMes
tu cįm i 
neąino, 
užkėlė 
žeirks.

gi lietuviai negalime 
pasidžiaugti. Niekas 
kada pirmas lietuvis 
koją ant šios naujos 
Kai lietuviai pradėjo

pasiekti Ameriką, čionai jau 
buvo dideli kaimai ir miestai.

kalba, kad ponas 
jau jieško darbo, 
kalbėjo jo kamaro-

r žmonės 
Tysliava 
Bent taip 
tai Brdoklyno biznierių susi
rinkime, kuriame buvo nutar
ta įsteigti lietuvišką radio va
landą. Jie siūlė Tysliavą už 
pilnai apmokamą “anaunserį.”

Labai gerai padarė biznie
riai, kad Tysliavos pasisiūly
mo nepriėmė. Kas gi būtų 
norėjęs turėti reikalą su žmo
gum, kuris kadaise skaitėsi de
mokratu, bet paskui virto at
kakliu demokratijos plūdiku ir 
Smetonos garbintoju.

Jau atėjo pasveikinimų Lie
tuvių Komunistų Suvažiavi
mui. Keletas draugų ir orga- 

izacijų sveikina suvažiavimą 
doleriu kitu aukų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

$5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 
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Ispanijos Lėktuvai Dar Galėsią Keršyti 
Italijai ir Naziam už Žudynes iš 0™

Madrid. — Ispanijos val
džios organas “Politica”, 
rašo, kad Ispanija vis tiek 
galės dar keršyti “tikrie
siems kaltininkams, užpul- 
dinėjantiems respublikos’ 
miestus.”

O tie kaltininkai yra Ita
lija ir Vokietija. Pagal pi lo
mesnius pranešimus, Ispani
jos valdžia planavo bombar
duoti iš oro tulus stretegi- 
nius Italijos miestus arba 
jos laivus ir tuo būdu atsi
teisti Mussoliniui, kurio or
laiviai naikina respublikos 
užfrontės miestus ir ata
kuoja “bepusiškų” šalių lai
vus, plaukiančius į valdišką

I Y • •

Sovietai Apmoką Bonus Jū
rininkam Anglijos Laivų, 

Plaukiančių Ispanijon (?)

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimė««it, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

t

Anglija ir Francija puolė
si atkalbinėt respublikos 
valdžia nuo tokio keršto 
Italijai; bijojo, kad dėl to 
nekiltų europinis karas; bet 
Francijos ir Anglijos valdo
vai nieko tikro nedaro su
valdyt fašistų bombininkus. 
Todėl Ispanijos vyriausybė 
dar neatsisako nuo tiesiogi
nio keršto Italijai ir Vokie-

London. — Tūli Anglijos 
karo laivyno atsargos ofi- 
cieriai pasakoja, kad Sovie
tų Sąjunga apmokanti “au
kštas algas ir bonus kapito
nam ir jūrininkam” graikų 
prekėjų laivų iš Cyprus sa
los, kurie gabena reikmenis 
Ispanijos valdžiai.

Kadangi Cyprus sala yra 
Anglijos kolonija, x todėl 
tiem laivam lengva buvę įsi- 
registruot kaip Anglijos lai
vam ir plaukt po Anglijos 
vėliava. Jų kapitonai, girdi, 
dabar gauną iki $500 algos 
per mėnesi ir dar didelius 
bonus.

Kokkinaki Vienu Pradė
jimu Atskrido iš Mask
vos į Vladivostoką

laim Bi

darbš- 
nenusi-

B a- 
ryto

Staugė, Tegyvuoja Hitleris!’ Užpuolė Lie
tuvius ir Žydus - 50 Sužeista, 1 Užmuštas

ANGLAI PAKORĖ ŽYDĄ 
TERORISTĄ, NEPAI
SANT ŽYDŲ PROTESTŲ

Jeruzalė, birž. 29.—Pagal 
anglų teismo sprendimą, ta
po pakartas žydas sionis
tas Solomon ben Joseph, 18 
metų, už tai, kad jis šovė 
į arabų busą. Policija tada 
pas jį rado du revolverius 
ir penkias bombas.

Tūkstančiai žydų 
kiai demonstravo ir 
kartus susikirto su
policija, reikalaudami ne
kart Solomono. Du polici
ninkai sužeisti ir šeši žydai 
areštuoti.

Vladivostok, SSRS.—So
vietų lakūnas Vladimir Ko
kkinaki su padėjėju - navi
gatorium A. M. Briandins- 
kiu 
347

atskrido iš Maskvos 4,- 
mylias į Vladivostoką 

per 24 valandas ir 36 minu- 
vienu pradėjimu, nie-

smar- 
kelis 

anglų

JUDŽIŲ RAŠYTOJAI PA
SIRINKO CIO UNIJĄ
Hollywood, Calif., birž. 

29.—Rašytojai veikalų ju
damiesiem paveikslam 267 
balsais prieš 57 pasirinko 
CIO uniją kaip vienintelę 
savo atstovę derybose su 
samdytojais. B a 1 s a v imai 
įvyko priežiūroj valdiškos 
Darbo Mantikių Komisijos.

tęs, 
kur nenusileidžiant.

(Tai galėtų būt įspėjimar 
Japonijai, kurios sostinė 
Tokio yra tik už 1,500 my
lių nuo Vladivostoko.)

Kokkinaki andai laimėjo 
ir aukščio - svorio rekordą, 
iškildamas 36,091 pėdą su 
dviejų tonų kroviniu.

(New Yorko Times birž. 
29 d. rašo, kad Sovietų la
kūnai ir orlaiviai turi pa
saulinius rekordus tolio be 
sustojimo, išsilaikymo ilgu
mo ore ir aukščiausio paki
limo su svoriais.)

Lakūnas Kokkinaki yra 
34 metų amžiaus, sūnus ge
ležinkelio darbininko. Su
laukęs 13 metų, jis jau turė
jo eiti dirbti, bet vakarus 
ir naktis pašventė lavini
muisi, ir be mokyklos išlai
kė devynių skyrių kvoti
mus.

1925 m. jis savanoriai įs
tojo į Raudonąją Armiją; 
1927 m. buvo atsiųstas į 
Orlaivininkystės Teorijos 
Institutą Leningrade. Jį 
baigęs, Kokkinaki kelis me
tus studijavo karinio orlai- 
vyno institute Maskvoj, o 
pastaraisiais laikais tarna
vo kaip patikrintoj as lakū
nas Menžinskio lėktuvų fab
rike. Į Komunistų Partiją 
jis įstojo 1928 m.

Du Svarbūs Sveikinimai iš 
Kauno; SLA Pasiuntė 
Sveikinimą Griniui ir Sleže
vičiui; Raportai, Kurių Na
riai Negirdėjo.

SESIJA III.
Sesiją atidarė prez. 

gočius kaip 10:30 vai. 
(antradienį, birželio
Tuojau po vardošaukio, 
prez. Bagočius dramatiškai 
perskaitė sekančią kable- 
gramą, gautą iš Kauno:

KABLEGRAMA:
“Kaunas, birž. 25, 1938 

“F. J. Bagočiui, 
klotei Jermyn, 
Scranton, Ba.

“Amerikos Lietuvių Susi
vienijimo Seime ir visus de
mokratiniais pagrindais su
sibūrusius ir bendradar
biaujančius Amerikos lietu
vius karštai sveikina akcinė 
Varpo Bendrovė su “Lietu
vos iniomis” ir “Lietuvos 
Ūkininku.”

viloj a demokratinėj 
angūs tautiečiai! 

Teį/dJ jų gerovė ir teneuž- 
iištąl jie Lietuvos!
“Gralius, Bortkevičienė, 
Sleževičius, Lašas, Vilei
šis, Kardelis, Oškinis, Pa- 
ramskas.”
Kablegrama buvo priimta 

dideliu entuziazmu. Bet dar 
didesnis entuziazmas dele
gatus užėmė, kai :p. BagOr 
čius perskaitė sekantį Gri-

Lietuvoj mūsų žmones su 
kurs savo gražią ir 
gą ateitį.

’ “Būkime stiprūs, 
tūs ir ištvermingi,
minkime pralaimėjimų die
nomis. Kovokime toliau už 
nepriklausomą, laisvą ir de
mokratinę Lietuva!

“Dr. K. Grinius 
(Buvęs Lietuvos preziden-

(jr Lino pcionaiuv oviianuį

g Yliaus ir Sleževičiaus laišką:
LAIŠKAS

“Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj Seimui.

“Jaučiame turį teisę svei
kinti Jus ne tik savo, bet ir 
tūkstančių taip, kaip mes 
galvojančių ir tokią pat ide
ologiją turinčių Lietuvos 
darbo žmonių, vardu.

• ' e 1

“Jūs, Brangūs Lietuviai 
Amerikiečiai, gyvenate de
mokratiniame laisvės kraš
te ir turite sukūrę didingas 
organizacijas, laisvai per 
spaudą ir susirinkimuose 
reiškiate savo mintis ir ko
vojate už geresnę ateitį, ne
žiūrint visokių praeinamų 
pakitimų. Mes giliai esame 
įsitikinę, kad gražūs laisvės 
ir žmoniškumo idealai turės 
paimti viršų ant by kokios 
priespaudos. Darbo žmonių 
masės prieis prie šalių val
dymo vairo ir prives pasau
lį prie taikaus ir gražaus 
sugyvenimo.

“Mes, kaip ir Jūs, tuo 
tvirtai tikime; mes, kaip ir 
Jūs, to norime, nes tik Tai
kai, Tiesai ir žmoniškumui 
įsiviešpatavus ir mūsų bran
gi Lietuva bus laisva ir tik
rai nepriklausoma.

“Mykolas Sleževičius.”
(Buvęs Lietuvos Respub

likos ministeris pirminin
kas).

. Pasibaigus ilgiems ploji
mams, p. Bagočius pasiūlė 
delegatams atsistoti ir su
rikti tris sykius “ura”, kas 
ir buvo padaryta.

Tuojau po to, Vaidyla 
duoda įnešimą, kad Seimas 
pasiųstų į Kauną Seimo 
sveikintojams telegramą toj 
dvasioj, kurioj jie Seimą 
sveikino. Kitais žodžiais, 
pareikšti, kad šis seimas ir 
SLA gelbės Lietuvos žmo
nėms atsteigti demokratiją 
Lietuvoj. Įnešimas priimtas 
vienbalsiai, nors Klinga, 
Karpius ir kiti, fašistai kaip 
matėsi,. labai negražiai .dėl
to raukėsi. ; '

Komisijon laiškams skai
tyti prez. paskyrė: Ručins
kienę, Ąnciutę, Dailydaitę. 
Balsus skaityti:. Pučkorių, 
Kubilių, Kuličienę ir Kie- 
žauskienę. Maršalkomis: 
Mikulį, Valentiną ir Bra
zauską.

Protokolas pereito sei
mo neskaitytas, o tik su ma
žu technišku pataisymu pri
imtas, kaip tilpo “Tėv.” 

(Tąsa antram puslapyj)

Fašistų Kaltinami Anglijos 
Laivai Negabeno Karo 

Reikmenų Ispanijai
London.—Generolas Fran

co nesenai įvardino dešimt 
Anglijos prekybinių laivų 
kaip karo reikmenų gaben
tojų Ispanijos respublikai. 
Tad Anglų valdžia pavedė 
tarptautinei bepusiškai ko
misijai ištirti tą kaltinimą.

Tyrinėjimą užbaigus, da
bar komisija raportuoja, 
kad nė vienas tų laivų ne
vežė jokių karo reikmenų 
Ispanijos valdžiai, o tik 
maistą ir kitus paprasto 
vartojimo dalykus.

Japonai Nuodą Dujomis 
Atakuoja Chinus, Ginan
čius Yangtze Užtvarą

EXTRA!
SLA SEIMO JKOMISI JOS 

IR ČARTERIS
Scranton, Pa., birž. 29.— 

Penktoj SLA Seimo Sesijoj 
prezidentas Bagočius pas
kyrė Seimo Komisiją.

Komisijų Komisijon pas
kyrė sekančius asmenis: 
Dr. Montvidą, Bačiūnų ir 
Juozą Miliauską;

Rezoliucijų Komisijon: 
Grigaitį, St. Michelsoną ir 
Vaidylą;

Skundų ir Apeliacijų Ko
misijon: Adv. Jurgėlą, De- 
veikį ir Balčiukonį;

Tautiškų Centų Paskirs
tymo Komisijon: Kun. Va
latką, Dr. Graičiūną ir Ba
jorą.

Įstatų Komisijos narys J. 
Miliauskas iškėlė tą faktą, 
kad SLA čarteris buvo iš
duotas tik kaip lokalinei 
draugijai; sulig to čarterio 
SLA gali pakliūti į bėdą. Ji-

Hankow, birž. 29.—Per 
savaitę atkaklių kautynių, 
japonai užmušė 4,000 ir su
žeidė 6,000 chinų, gynusių 
Matang miestą ir užtvarą, 
chinų padarytą skersai tos 
upės, kad japonų laivai ne
galėtų praplaukti jąja auk
štyn linkon Hankowo.

Tuose savaitės mūšiuose 
chinai, tačiau, nukovė bei 
sužeidė apie 7,000 japonų.

Japonai čia veikė ir nuo
dų dujomis ir ašarinėmis 
bombomis prieš chinus.

Japonai laukia, kad aukš
čiau pakiltų Yangtze van
denys, idant kariniai jų lai
vai galėtų perplaukti virš 
užtvaro toj' upėj. Bet iš- 
tvindama Yangtze upė 
klampina japonus Yangtze 
klonyje.

Chinai jau apsupo didelį 
skaičių taip suklampintų ja
ponų prie Po ežero, per ku
rį plaukia ta upė.

Chinai lėktuvų bombomis 
ir kanuolių šoviniais pas
kandino septynias motori
nes valtis su 100 japonų.

Japonai praneša, kad jų 
lakūnai nukirto tris chinų 
lėktuvus - bombanešius virš 
Ankingo.

Chinai laipsniškai atimi
nėja iš japonų plotus į pie
tus nuo Lung-hai geležin
kelio.

Kaunas. — Kaip tik at
plaukė Vokietijos laivas į 
Klaipėdą birž. 28 d., tuoj 
7,000 klaipėdiškių nazių su-1 
bėgo demonstruot ir svei
kint jįjį; šaukė, “Tegyvuo
ja Hitleris” ir dainavo Vo
kietijos fašistų dainas.

Lietuvos saugumo polici
ja ėmė demonstrantus sklai- 
dyt ir Lietuvos garlaivis 
“Perkūnas” paleido vande
nį gaisriniais savo vamzd
žiais į triukšmaujančius. 
Bet naziai ažuot išsiskirstyt 
užpuolė valstybinius polici
ninkus, 
ninku” 
policija 
vėjo.

Iš to 
muštynės tarp nazių ir lie
tuvių. Kovėsi per dvi va
landas gatvėse akmenimis, 
pagaliais ir kitokiais įna
giais.

Naziai išbeldė žydų baž
nyčios ir lietuvių namų lan
gus, o Klaipėdos miesto vo- 
kiečiuojanti policija vis nie
ko nedarė prieš šėlstančius 
hitlerininkus.

Tik Lietuvos valstybės 
policija, mušdama šūvius 
oran ir uždarydama gatves, > 
galop, išvaikė nazius po to, 
kai kautynėse su jais buvo 
vienas 16-kos metų vokie
tukas, policininko sūnus, 
užmuštas ir apie 50 asmenų 
sužeista, tame skaičiuje ke
lios moterys. Dvylika sužei
sti pavojingai, kai kurie 
gal mirtinai.

Tuo tarpu “vokieti- 
vietine Klaipėdos 

tik rainiai sau sto-

užsikūrė bendros

......................... ■

ANGLŲ KARINIAI LAI
VAI Į FAŠISTŲ SALĄ 

MAJORKĄ
Gibraltar, birž. 29.—Ang

lija pasiuntė du savo kari
nius laivus-naikintuvus į 
Majorcą, Ispanijos fašistų 
valdomą salą. Ten yra di
džiausia Italijos ir Vokieti
jos lėktuvų stovykla.

Burgos, Ispanija, birž. 29. 
—Išvažiavo Londonan Ang
lijos atstovas su generolo 
Franco atsakymu į Anglijos 
protestą prieš fašistų orlai
vius, kurie bombarduoja ir 
skandina Anglijos prękyboš 
laivus Ispanijos Vandenyse 
ir prieplaukose.

Roma, birž. 29.—Praneša
ma, būk Mussolinis “pata
riąs” generolui Franco’ui 
mažiau bombarduoti Angli
jos laivus, plaukiančius į 
Ispanijos respubliką. (Bet 
daugiausia paties Mussoli- 
nio lėktuvai tuos laivus ir 
bombardavo.)

Tokioj

Vienna, birž. 29.—Hitleri
ninkai areštavo 1,000 Aus
trijos nazių kaip neištikimų 
Hitleriui.

Dar laiko yra, dar kiti drau
gai galėtų suvažiavimui at
siųsti 'pasveikinimus.

Suvažiavimas įvyks Brookly
ne, “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., liepos 4 ir 5 
dienomis.

sai siūlė perčarteriuot SLA.
Prez. Bagočius sutiko su 

Miliausko iškeltu faktu ir 
sako: “P e r č a r teriavimas 
reikalaus daug pinigų; tai 
kol kas palikim kaip yra, 
kol Insurance Departmen- 
tas nieko nesako.”

Šiandien po pietų sesijos 
nėra; delegatai važiuoja į 
paežerį. Reporteris.

Šiandien aplamai būsianti 
giedra.—N. Y. Oro Biuras.
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lėktuvai supliekė fašistų lėktuvus, atvy
kusius bombarduoti Alicantę.

Nesikišimo Komitete Sovietų Sąjunga 
pareiškė, kad Mussolinio kalbos apie 
“ištraukimą italų iš Ispanijos” yra nie
kas kitas, kaip tik tolimesnis svieto ap- 
gavinėjimas. Anglijoj fašistuojanti po
litikai skelbė, būk neužilgo Ispanijoj 
įvyks tarpe kariaujančių pusių taika, 
bet tai paprastas melas. Franci j a keti
na visai uždaryti sieną į „Ispaniją, kad 
liaudiečiai negalėtų gauti jokios pagel- 
bos. Greitai bus du metai, kaip eina sun
ki kova Ispanijos liaudies ir ji dar bus 
.ilga. Ispanijos liaudis kovojo ir kovos 
už savo laisvę, o fašistinės valstybės dės 
pastangas ją nugalėti.

Lietuvių Komunistų 
Kuopų Veikimas

Jau Šoka Pagal Lenkų 
Fašistą Muziką

Lenkijos valdžia jau ištiesė savo ran
ką Lietuvon ir šokina Smetonos valdžią 
per virvutę. Pastaroji jau įsakė spau
dai nebeskelbti pranešimų bei atsišauki
mų Vilniui Vaduoti Sąjungos.

Tą faktą sužinome iš Smetonos val
džios organo “Liet. Aido”. To laikraščio 
234 numeryje skaitome:

“Vakar popietinėj ‘L. A.’ laidoj pa
skelbtas VVS centro k-to ir VGF ko
miteto atsišaukimas į visuomenę į lai
kraštį pateko per klaidą. Atsišauki
mai, kurių turinys galėtų neigiamai 
paveikti santykyūs^su kaimynais, re
dakcijai nėra priimtini.”
Vadinasi, vilniečių balso Lietuvos 

žmonės negi r dės, nes tas erzina Lenkijos 
imperialistus. Smetonos valdžia gi neno
ri su jais pyktis.

Taip mes ir sakėme: Lietuvos valdžios 
pasidavimas Lenkijai reiškia atsižadėji
mą ir Vilniaus.

' Fašistai Nusiminę
* I

Ispanijos liaudies drąsi ir pasišventusi 
kova prieš barbarišką fašizmą pakerta 
Hitlerio, Mussolinio ir Franco viltis grei
tai karą baigti. Ispanijoj iš 48 valstijų 
liaudiečiai kontroliuoja 18 valstijų ir tū
lų kitų dar tam tikras dalis.

Fašistų pavasario didžiulė ofensyva 
subliūško. Tai kas, kad jie prasimušė 
prię Viduržemio Jūros ir liaudiečių te
ritoriją perkirto į dvi dalis. Baisi kova 
eina ir toliau. Už kiekvieną pėdą že
mės fašistai brangiai moka. Hitleris ir 
Mussolinis prakišo tūkstančius kanuolių, 
lėktuvų, tankų, padėjo daug amunicijos. 
Tas baisiai brangiai atsieina.

Užimtoje fašistų teritorijoje vis dau
giau bruzda darbininkai ir valstiečiai, 
nors ten viešpatauja baisus kruvinas fa
šistų teroras. Franco jau kelintu kartu 
“valo” savo eiles—šaudo savuosius prie- 

į telius.
Fašistai po valiai slinko pajūriu linkui 

Valencijos, bet prie De Espanad kalnų 
tapo sulaikyti. Liaudiečiai metė 70,000 
naujų jėgų ir perėjo į kontr-atakas. Mū
šiai dideliame karštyje išsivystė į bai
sias kautynes, kur i$ abiejų pusių daly
vavo iki 250,000 kareivių. Fašistai vie
tomis atmesti atgal. Tas parodo, kad 
liaudiečių armija yra galinga.

Pietų fronte, kur fašistai buvo pra
dėję ofenšyvą link Almadeno, jų žygiai 
susmuko; Tada fašistai puolė bombar
duoti iš (jro liaudiečių miestus, žudyti 
civilius žmones ir skandinti užsienio lai
vus liaudiečių prieplaukose ir plaukian
čius Ispanijon. Kelis Anglijos laivus nu
skandino. Apdaužė Francijos prekybos 
laivus. Bet Anglijos ir Francijos val
džios laikosi sen^s taktikos—tik protes- 

‘ tus kelia, ant kUrių fašistai agresoriai 
senai ranka.Jiumojo.

Sakoma, kad Ispanijos liaudies valdžia 
grūmojus bombarduoti fašistų miestus 
ir Italijos fašistų orlaivių bazes. Itali
jos ir Vokietijos fašistai šaukia, kad to
kiame atsitikime jie panaudos prieš Is
panijos liaudį karo laivų kanuoles ir or
laivius visoje jų galimybėj. Liaudiečių

Italai Tikrieji Fašistų Ko- 
mandieriai Rytų Fronte

Valencia, Ispanija.—Liau- 
dieeiai kontr-atakavo fašis
tus ir atgriebė iš jų kai ku
rias pozicijas Teruel - Cas

Metai Kovos Chinijoj
Liepos mėnesį sukaks metai karo Chi

nijoj. Japonijos imperialistai tokio at
sitikimo nelaukė. Jie manė, kad ilgiau
siai karas truks, tai du mėnesiu laiko. 
Atsitiko kitaip.

Dabar net buržuaziniai karo specialis
tai pripažįsta: (1) Chinijos armija ne
sumušta, liaudies ūpas pakilęs, apsigyni
mo jėgos auga. (2) Pasirodė, kad Japo
nijos skelbiama “neįveikiama armija” 
yra daug prastesnė, kaip buvo manyta. 
(3) Japonijos orlaivynas, nors daug skait- 
lingesnis už Chinijos, bet mažai kuo pra
lenkia chinus kovoj. (4) Japonijos karo 
garbė supliekta. (5) Japonijos ekonomi
nė padėtis bloga, finansai suklypo, už
sienio prekyba smunka.

Chinai kovoj už savo tautinę laisvę 
pateisina visas priemones. Geltonosios 
upės paleistas vanduo padarė daug ža
los chinams, nuo to žuvo daug chinų ci
vilių žmonių, bet tas sulaikė ir privertė 
Japonijos armiją betvarkėj trauktis at
gal, palikti “prigėrusius” ginklus, tan
kus, kanuoles ir tūkstančius žuvusių jų 
kareivių. Chinijos orlaiviai keliais at
vejais bombardavo Japonijos karo lai
vus Yangtze upėj ir 10 laivų nuskandino.

William P. Simms sako, kad “Japoni
jos karinės garbės žvaigždė jau nusilei
do į Chinijos balas.” Edvin L.» James ra
šo, kad greitai Japonijai reikės Chinijoj 
užlaikyti 2,000,000 armiją, jeigu ji neno
rės didžiausioj gėdoj iš Chinijos bėgti. 
Sako, kad jau iki šiol Japonijai karas su 
Chinija atsiėjo $2,000,000,000.

Naujas Karas Pietą Amerikoje
Pereitais metais laikinai buvo per

trauktas karas Pietų Amerikoje tarpe 
Bolivijos ir Paraguay. Dabar derybos 
jų tarpe pairo ir vėl armija prieš armi
ją atsistojo Chaco srityje. Chaco yra di
delis žemės plotas ir turtingas gamtiniai. 
Boliviją remia Jungtinių Valstijų kapi
talistai, o Paraguajų—Anglija.

Jungtinių Valstijų kapitalistai kiek 
buvo apsileidę Pietų Amerikoje. Ten 
sparčiai įsigalėjo Hitlerio ir Mussolinio 
agentai. Bet pastaruoju laiku daugiau 
dolerio karaliai kreipia atydos ir kitų- 
šalių kapitalistus ir jų politiką ^šluoja 
lauk. Anglija buvo gerai apginklavus 
Paraguajaus armiją, ir ta supliekė Boli
vijos armiją. Po šių pertraukų gali būti 
priešingai, nes Bolivija skaitlingesnė gy
ventojais ir daug didesnė.

Fašistai Persijoj
Vokietijos fašistai lenda į Persiją 

(Iraną), kad iš tos pusės užatakavus 
Sovietų Sąjungą. Vokiečių naziai ati
darė orlaivių kelią iš Berlyno į Kabulą, 
kuris jiems neapsimoka. Matyt, naziai 
turi politinius ir militarinius išrokavi- 
mus, kad iš Persijos užatakavus Sovie
tų Transkaukaziją ir Baku turtingus 
aliejaus šaltinius. Vokiečiai inžinieriai 
budavoja orlaivių laukus Theherane ir 
Meshede, iš. kur lėktuvai gali pasiekti 
bombarduoti Baku. Pakhlevio prieplau
koj §tato fabrikus gaminimui laivų, kad 
puolus Sovietų Sąjungą iš Kaspijos Jū
rų. žjnoma, SSSR bus prisirengus pa
sitikti nazius ir iš tos pusės.

tellon fronte. Ispanijos ka
ro vadai sako, jog fašistai 
per du paskutiniu menesiu 
išeikvojo labai perdaug sa
vo kareivių ir amunicijos, 
lyginant SU nedideliais jų 
laimėjimais.

Pasirodo, jog paskutiniu 
laiku Italijos oficieriai ir 
technikai vadovavo visai 
fašistų ofensyvai rytiniame 
fronte, ir visa komanda čia 
buvo tų juodmarškinių ran-, 
koše.

Liepos 4 ir 5 dienomis 
Brooklyne įvyksta naciona- 
lis lietuvių komunistų suva
žiavimas. Iš anksto galima 
numatyti, kad jis bus labai 
svarbus.

Šiam suvažiavime nauju 
klausimu bus: lietuvių ko
munistų kuopos, jų veiki
mas ir ryšiai su Lietuvių 
Centro Biuru.

Dar tik keli mėnesiai tam 
atgal prasidėjo organizavi
mas Komunistų Partijoj 
tautinių kuopų. Dabar jau 
turime lietuvių kuopas 
Brooklyne, P i 11 s b u rghe, 
McKees Rockse, Clevelande, 
Detroite, Grand Rapids, 
Bostone, Minersville. Atro
do, kad greitu laiku jų su
siorganizuos visoj eilėj kitų 
miestų ir miestelių.

Organizuojantis lietuvių 
kuopoms nemažai naujų na
rių prisirašė prie Partijos. 
O tai parodo, kad tarp lie
tuvių tokios kuopos greitai 
prigyja, kad lietuviai dar
bininkai daugelyj vietų net 
pageidauja savo kalboj kuo
pas turėti. Lietuvių kuopos, 
tokiu būdu, pasidaro pasto
viomis ir labai svarbiomis 
organizacijomis a b e 1 n am 
mūsų veikime. Jos pasidaro

savo kolonijose tam tikrais 
centrais abelno lietuvių 
progresyvio veikimo.

Praeitis mus labai gerai 
pamokina. Kuomet buvo pa
naikintos tautinės federaci
jos ir sykiu kuopos, nema
žai mes praradome senųjų 
narių. Daugelis draugų nie
kaip negalėjo savo kalba 
ir veikla prisitaikyti prie 
naujų sąlygų. Tuo labiau 
buvo sunku gauti naujų na
rių. Tautinių grupių veiki
mas, dėlto, negalėjo taip 
sparčiai eiti pirmyn, kaip 
kad eina visas komunistinis 
veikimas. Partija narių 
skaičiumi smarkiai pašoko 
smarkiai pirmyn; dabar jau 
turi 75,000. Jau apie 75 
nuošimčiai Partijos narių 
yra čiagimiai, tikri ameri
konai. Dabar visa Partija 
labiau susirūpino, kaip ge
riau pasiekti įvairias tauti
nes grupes ir suderinti jų 
veikimą naudai viso darbi
ninkų judėjimo.

Šiuo laiku darbas tarp 
ateivių masių, tautinių ma
žumų skaitomas labai svar
biu. Įvairių rūšių reakcio
nieriai, fašistiniai ■ agentai, 
visoki žmonių mulkintojai 
turi savo lizdus susisukę at-

Tautinės Grupės ir Jų 
Organizacijos

Ęarl Browder
Nesenai prezidentas Roo- 

seveltas priminė Amerikos 
Revoliucijos, Dukterų san- 
būriui, kad Amerikoje mes 
visi esame ainiai revoliu
cionierių ir imigrantų. Mū
sų skirtumai glūdi tik skai
čiuje gentkarčių, skiriančių 
mus nuo mūsų imigrantų 
protėvių. Amerika — dide
lis tirpinimo katilas, į kurį 
metama visų rasių ir kraš
tų žmonės pagaminimui, ką 
mes sakome, Amerikos liau
dies ir sudarymui naujos 
tautos.

Didelė mūsų gyventojų 
dalis, gal būt siekianti net 
vieną trečdalį, sujungė savo" 
amerikonizaciją su palaiky

tinu bendruomeninio gyveni
mo ir sąmoningumo, pa
remto savo tautybėmis. Jie 
palaiko savo originalines 
kalbas, greta užvaldymo 
bendros šalies kalbos, ka
dangi pirmosios suteikia 

i jiems tiek daug kultūrinio 
palikimo, kurį jie norėtų pa
laikyti, ir yra tarpininkas 
jų revoliucinėm ir demokra
tiniai tautinėm tradicijom, 
kurias jie brangina. Šitos 
tautines bendruomenės ar
ba grupės yra nedaloma da
lis amerikinio gyvenimo, 
kurį josios paturtino. Po 
tūlo laiko, per kurį mūsų 
Partija nekreipė užtenkamo, 
dėmesio į jas, dešimtasis 
Komunistų Partijos suva
žiavimas privalo aštriai 
kreipti visos Partijoms dėme
sį linkui tautinių gTupių ir 
problemų darbui jose.

Skaitlingiausios ir svar
biausios iš tųjų grupių yra 
italai, vokiečiai, lenkai, žy
dai, pietslavai, ir ispaniškai 
kalbą žmonės. Jie sudaro 
daugelį milionų ir inima 
ypačiai daug darbininkų, 
dirbančių pamatinėse kraš
to pramonėse, didžiausiuose

pramonės centruose.
Mūsų Partija turi orga

nizaciją ir spaudą daugu
moj tų tautinių grupių. Bet, 
su mažomis išimtimis, ten
ka pažymėti, kad jos nela
bai gerai veikia; turi ten
dencijų sekti paskui Partiją 
kaipo tokią. Jos dar vis už
sikrėtusios daugiau ar ma
žiau sektantiška pažiūra ir 
sektantiškomis darbo me- 
todomis. Jos neužtenkamai 
susijungusios su savo tau
tinėmis grupėmis, kaipo to
kiomis, ir ypačiai neužten
kamai susijungusios su vi
sų Amerikos žmonių gyve
nimu.

Reikalinga įnešti šiton 
sritin naujo gyvenimo. Tau
tiniai biurai, vadovaują ši
tam darbui, drauge su kita- 
kalbine spauda, turi būti 
atydžiai ištirti, pagyvinti, 
sustiprinti, ir privesti artė
liau prie viso judėjimo gy
venimo, ir po vadovybe 
Centro Komiteto. Jie, biu
rai, turi patapti galingos 
jėgos jų bendruomeniniam 
gyvenime, turi pagyvinti 
savo progresyviškąs ir tau
tiniai revoliucines tradici
jas, ir, ypačiai, turi per dar
bo unijas ir fraternales or
ganizacijas įtraukti savo 
tautines grupes į platų de
mokratinio fronto judėjimą. 
Centro Komitetas yra nu
sistatęs įsteigti ryškesnę 
vadovybę darbui tautinėse 
grupėse. Ta pati užduotis 
laukia kiekvieną valstijinį 
Partijos komitetą.

Didžiajam Amerikos tir
pinimo katile tautinės gru
pės vaidina ir vaidins svar
bią rolę sudėtinėj Amerikos 
demokratijoj. Jos galima ir 
turi būti įtrauktos į demo
kratinį frontą ir į jųjOa- 
žangiausias mūsų Partijos 
dalis.

Šis tai yra ištisos mūsų 
Partijos uždavinys.

eivių organizacijose. Savo 
patriotingomis kalbomis jie 
prisimeilina prie ateivių ir 
jiems devynis kailius lupa. 
Galima čia pažymėti italus, 
kurių tarpe M u s s o 1 i nio 
agentai turi gero pasiseki
mo; arba vokiečius, ta#p 
kurių pilna Hitlerio šunų; 
arba kad ir lenkus, kurie 
1 e i džiasi pilsudskininkams 
mulkinti.

Pereitasis Partijos suva
žiavimas labai nuodugniai 
išgvildeno visą ateivių pa
dėtį ir veikimą. Suvažiavi
mas net pabrėžiančiai nužy
mėjo, kad komunistams, 
veikiantiems tarpe ateivių, 
įvairiose tautinės grupėse, 
tenka imtis už didelio ir at- 
sakomingo darbo, kad atei
vių liaudį sujungus į demo
kratinį frontą kovai prieš 
fašistus. Kiekviena tautinė 
grupė turi savo atskirą kul
tūrą, daugiausia pernešta iš 
senos gimtinės; turi savo 
skirtingą veikimą, skirtin
gus papročius. Tenka todėl 
ir komunistams pritaikyti 
savo veikimą prie kalbamos 
tautinės grupės kultūros ir 
papročių. Tenka mums pa
sinerti tautiškam veikime.

Lietuvių komunistų kuo
pos kaip tik ir gali svarbią 
rolę sulošti savo tautinėj 
dirvoj. Kuopoms turėtų rū
pėti apšvietos darbas, lite
ratūros platinimas, mūsų 
laikraščių palaikymas, pa
siekimas visų savo kolonijo
se demokratiniai nusista
čiusių lietuvių žmonių ir 
įtraukimas jų į demokrati
nį frontą. Tai didelis ir at
sakom ingas darbas.

Tokios kuopos taipgi tu
rėtų palaikyti artimus ry
šius su Lietuvių Centro 
Biuru, kuris suteikia reika
lingus komunistiniam veiki
mui nurodymus.

J. G.

Iš SLA 40-tojo Seimo

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS:
. Tankiai randu laikraščiuose 
vartojant žodžius: “kilowattu 
valandų.” Ką tas reiškia “kilo- 
wattas?” Būsiu labai dėkingas, 
kad man paaiškinsite.

Skaitytojas.

ATSAKYMAS:
Kaip ir daugelis dalykų yra 

sveriama arba mieruojama, taip 
lygiai ir elektros energija turi 
tam tikrą mierą. “Watt” yra 
mažiausia elektros energijos 
miera. 1000 watt’u sudaro vie
na kilowatta.

Jeigu mes paimsime lemputę, 
ant kurios, yra užrašyta 100 
watt’u, tai laiškia, kad ji deg
dama per vieną valandą laiko 
suvartoja 100 watt’u elektros 
energijos, o degdama per 10 va
landų, suvartoja 1000 watt’u, 
arba vieną kilowatt’:}. Jeigu 
mes uždegsime 1000 lempukių 
po 100 watt’u kiekvieną, tai jos 
degdamos per 1 valandą suvar
tos elektros energijos 100 kilo- 
watt’u, o per 10 valandų suvar
tos 1000 kilowatt'ų.

Roma, birž. 28.—Italijos 
fašistų laikraščiai giria Jer
sey City majorą Fr. Hague, 
kaip kovotoją prieš “raudo
nuosius.”
ra---------------------------------------------------------- rj

' ALDLD Delegatams
• ALDLD delegatų suva
žiavimas įvyks lieptos 1-2 
dienomis. Jis prasidės 
penktadienį, liepos 1 die
ną; 6 vai. vakare, “Lais
vės” Svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Visi būkite laiku.
ALDLD Centro 

Komitetas.
B-------------------------------a

(Tąsa iš pirmo puslapio)
Seimo sekrt. pagelbinin- 

ku dr. Vinikas pasiskyrė.p. 
Vitaitį ir panelę Rašinskal- 
tę.

Skaityta tūli sveikinimai.
Pagaliau prieita prie 

pild. darybos raportų išda
vimo ir\riėmimo.

Pereitas SLA seimas bu
vo nutaręs^J/ad pild. tary
bos ir pastovių komisijų 
raportai turi būti parašyti 
išanksto ir atspausdinti 
seimo darbų knygoje, kuri 
privalo būti . išsiuntinėta 
kiekvienam delegatui bent 
keliom dienom prieš seimą.

Šiemet taip ir buvo pa
daryta.

Todėl dabar, kai prisiėjo 
raportų davimo klausimas, 
buvo duotas įnešimas, kad 
jų raportuoto j ai neskaitytų 
ir delegatai priimtų, kaip 
jie knygoje atspausdinti. 
Todėl visų pild. tarybos na
rių ir komisijų raportai ir 
buvo priimti šitoj sesijoj vi
siškai neskaityti ir net be 
jokių paklausimų. Tik 
vieno sekretoriaus dr. Vini- 
ko raporto dėlei tūli dele
gatai statė klausimus, bet 
ir jų buvo mažai.

Tai pirmas tokis įvykis 
SLA istorijoj. Seniau ra
portų išdavimui ir svarsty
mui užimdavo porą dienų. 
Jūsų reporterio akimis žiū
rint, tokis raportų išdavi
mas nėra geras, kadangi ne 
visi delegatai juos buvo 
perskaitę, nors balsavo už 
priėmimą (vienbalsiai). Jū
sų reporteris klausinėjo vi
sos eilės ddegatų, kurie pri
sipažino neskaitę visų ra
portų, bet už juos balsavę..

Net tokis tautininkų šu
las, kuris per ilgus metus 
buvo SLA veikėju, kaip1 p. 
Strumskis (iš Brooklyno) 
sakė šitų žodžių rašytojui, 
kad jis nei vieno raporto 
nėra perskaitęs, nes neturė
jęs laiko. Kai užklausiau, 
“Tai kodėl balsavote?,” at
sakė, kad jis nebalsavęs nei 
už, nei prieš.>

O “Sandaros” redakto
rius p. Vaidyla pareiškė 
man asmeniškai, būk tokia 
SLA viršininkų raportu 
priėmimo tvarka yra nefe- 
gališka . . .

Prieš uždarant sesiją, pa
kviestas žurnalistas p. Už
davinys pasakyti kelis žo
džius. Jis sveikino seimą ir 
prašė, kad jis paskirtų Vil
nijos lietuviams kiek nors 
aukų kultūriškiems dar
bams dirbti. •

Reporters.

100 Vaiky Sužeista, Užside
gus Žaisliniams Baliūn^ms

Versailles, Francijal — 
Šimtas iš tūkstančio vaikų, 
suspitusių apie žaislinių ba- 
liūnų “standą” (kioską), 
tapo sužeisti, kai užsidegė 
ir eksplodavo baliūnai: vie
ni vaikai apdeginti, kiti ki
lusiame sumišime sutremp
ti kojomis; bet nė vienas 
dėl to nemirsiąs.

Policija sako, turbūt, kas 
atsitiktinai papirosu padegė 
vieną baliūną, o nuo‘jo ir 
kiti užsidegė. Tatai įvyko 
per iškilmes, kuriomis buvo 
pagerbiama atmintis Laza
ro Hoche, vieno iš Napole
ono generolų.

Burgos, Ispanija. — Fa
šistai garsinasi, kad nuo 
Castellono paėmimo iki šiol 
jie nelaisvėn suėmę “15,- 
000” ir nukovę bei sužei v 
25,000 liaudiečių.



/
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Kaip Ėjo Amerikos Lietuvių 
Kongreso Konferencija

(Mūsų specialaus korės p.)

Kaip jau visiems žinoma, 
Kongreso konferencija įvy
ko Scrantone birželio 25 ir 
26 dienomis. Apie konferen
ciją buvo kalbėta gana se
nai, bet tikrai prie jos ruoš
tis pradėta labai vėlai. Iš
tiesų, konferencijos dienot- 
varkį Kongreso Vykdoma
sis Komitetas paskelbė tik- siems pas lietuvius nakvy- 
tai už savaitės ar poros mes prisiėjo toli važinėti, 
prieš konferenciją.

Mat, kiek šių žodžiu au- z v v
toriui žinoma, Vykdomajam 
Komitete nebuvo sutikimo 
dėl konferencijos dienos. 
Kadaise Komitetas buvo 
nutaręs konferenciją šaukti 
prieš pat SLA seimą, bū
tent, birželio 25 ir 26 dieno
mis. Visi nariai ,ant to su
tiko ir tuojau buvo sky
riams išsiuntinėti konfe
rencijos šaukirfio laiškai su 
visomis instrukcijomis. Bet 
Vykdomojo Komiteto pir
mininkui Mickevičiui mi
rus, į Komitetą nuo socia
listų įdėjo P. Grigaitis. Tuo
jau Komiteto susirinkime 
buvo pakeltas klausimas 
konferenciją šaukti ant ry
tojaus po SLA seimo. Ir 
taip Komitetas nutarė. Bet 
tuojau susilaukė protestų iš 
skyrių ir turėjo vėl nutarti 
šaukti konferenciją taip, 
kaip originaliai buvo pa
skelbta. Tas mainymas die
nų trukdė skyriuose prisi-

samdė kambarius ten pat ir [tą nelaimingą skundą. Ati- 
pusėtinai brangiai užmokė- davė jį komisijai ir pasakė, 
jo. Kai kurie delegatai ga
vo prisiglausti pas lietuvius. 
Vargas buvo tik tame, kad 
Scrantono lietuviai susikim
šusiai gyvena visai kitam 
gale miesto, vadinamoje 
Providence, todėl, gavu-

Tiek apie pašalinius daly
kus. Dar tiek galima pri
durti, kad teko sužinoti ne
labai maloni naujiena, jog’ 
Scrantono lietuviai nebeuž- 
laiko savo svetainės nei Pro
vidence. O turėdavo gerą ir 
parankią svetainę. Ten būtų 
galėjus įvykti ir konferen
cija. Katalikai turi parapi
jines svetaines, bet jos ma
žos, ir argi kunigai josna 
įleis Kongreso žmones!

Konferencijos p i rminin- 
kas pirmiausia paskyrė 
mandatų komisiją arba de
legatų suregi struotojus. 
Jais buvo šie delegatai: 
Mary Brown, iš Brooklyno, 
V. J. Valaitis iš New Bri
tain, A. Litvinas ir J. Šai- 
kus iš Chicagos — du jau
nuoliai ir du gerai suaugę. 
Kai jie ėmėsi už darbo de
legatus suregistruoti, kon
ferencija ėjo prie savo dar
bo. Beje, atidaręs konfe
renciją Dr. Montvydas pra

lošimą prie konferencijos, nešė, kad keletas* mėnesių 
O betgi konferencija įvy- atgal mirė Kongreso Vyk- 

ko. Ją atidarė Vykdomojo domojo Komiteto pirminin
kas Julius Mickevičius. Pa
prašė delegatus atsistojimu 
pagerbti buvusį Komiteto 
pirmininką.
Kai Kas Lauke Vainos, Tai 

Buvo Paskirta Taikos 
Komisija

Jau prieš konferenciją 
buvo kalbėta ir šnibždėta, 
jog kas nors duos ar jau 
padavė galingus skundus 
prieš Brooklyno ir Wilkes- 
Barrės skyrius, ir net prieš 
Kanados Lietuvių Kongre
są, ant kurio, beje, Ameri
kos Lietuvių Kongresas ne
turi jokios kontrolės.

Todėl atidaręs konferen
ciją Dr. Montvydas '-prisi
minė apie tuos nugirstus 
skundus ir dėl visų paten
kinimo paskyrė “taikos ko
misiją.” Tegul, sako, skun
dus atneš tai komisijai ir 
paduos. Komisija dės pas
tangas visus sutaikyti ir 
nuraminti. Ton komisijon 
įėjo šie delegatai: Mažeika, 
Valaitis, Balčikonis (kuris, 
paskui pasirodė, nebuvo de
legatu į konferenciją, todėl 
jo vieton buvo kitas paskir
tas) ir Liutkus.

Su šia vargše komisija is
torija buvo tokia: Penkta
dienio vakare ji laukė ir ne
sulaukė jokių skundų. Tat, 
sako, darbo neturėsime, jo
kios vainos nėra, tai ir tai
kyti mėrg'kas. Betgi vieno 
skundo oūta. Tai Brooklyno 
brolių socialistų skundas 
prieš B r o o k ly no skyrių, 
kam tas nepriėmė trockisto 
Stilsono už kalbėtoją. Deja, 
tą skundą jie įdavė ne Kon
greso sekretoriui Jonikui, 
bet Dr. Montvydui. O tas gi 
užmiršo perduoti komisijai 
šeštadienio vakare. Tiktai 
antrai ir paskutinei -sesijai 
įpusėjus, kai paaiškėjo, kad 
taikos komisija neturi-dar
bo, Montvydas pradėjo j ieš
koti po kišenius ir surado

Komiteto narys Dr. Mont- 
vydas, kuris ir buvo nuola
tiniu konferencijos pirmi
ninku. Taip buvo patvarky
ta Vykd. Komiteto: konfe
rencijos pirmininku bus Ko
miteto paskirtas narys, o 
sekretoriaus pareigas eis 
Vykdomojo Komiteto sekre- 
ttJTius L. Jonikas.

Konferencija šį patvar
kymą priėmė. Reikia pripa
žinti, kad kaip Dr. Montvy- 
das, pirmininko vietoje, taip 
Jonikas sekretoriaus vieto
je savo pareigas atliko la
bai gerai, tai yra, atatiko 

' savo pozicijoms. Abu žmo
nės labai sukalbami, pilni j 
gero ūpo ir gražaus, humo
ro. Tas daug prisidėjo prie 
konferencijos nuotaikos pa
darymo jaukia, šilta, drau
giška.

Pirmoji Konferencijos 
Sesija

Dr. Montvydas konferen
ciją atidarė birželio 25 die
nos 2 vai. po pietų puoš
niam Jermyn*viešbutyj, pa
čiame Scrantono centre. 
Svetainė labai tinkama to
kioms konferencijoms ir to- 
kii ore. Mat, kai lauke 
kej nte kepino, tai svetai
nėj’ buvo sau vėsu ir gražu. 
Tos “air conditioned” sve
tainės ieina madon ir kon
ferencijos ruošėjai, Wilkes- 
Barre apylinkės kongreso 
skyrius, nepadarė klaidos, 
kad Jermyn viešbučio sve
tainę nusamdė Kongreso 
konferencijai.

Su ta vieta bėda tik ta
me, jog viešbutyje kamba
riai nesvietiškai brangūs, 
palyginus su daugumos de
legatų darbininkišku kiše
nių. Kai kurie delegatai ap
sisuko už bloko kito ir ga
vo du ar tris sykius piges
nius kambarius, bet kiti, 
kurie greitai nesuprato ki
tur pasijieškoti prieglaudos, 
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“Dabar žinokis.” Bet kon
ferencija pasibaigė, nesu
laukus komisijos nuospren
džio. Brooklyno skundėjai 
bandė konferencijoj savo 
nelaįmes iškelti ir į puikiai 
ir harmoningai einančią 
koferenciją įmesti šiek tiek 
pipirų, bet pirmininkas pat
varkė, kad tegul tą skundą 
aptaria “taikos komisija” ir 
atiduoda Vykdomajam Ko
mitetui. Su tuo paskui vien
balsiai sutiko visa konfe
rencija.
Rezoliucijų Komisija ir Jos 

Pareigos
Svarbiausia konferencijos 

komisija buvo rezoliucijų 
komisija, kuriai taip pat 
buvo pavesta sutvarkyti ir 
delegatų priduotus sumany
mus bei pasiūlymus. Dr. 
Montvydas pasiūlė konfe
rencijai užginti sekamus de
legatus, jo paskirtus į ko
misiją: Grigaitį, Mizarą, 
Montvydą, Michelsoną, Bim
bą ir Andrulį. Konferencija 
pasiūlymą vienbalsiai pri
ėmė.

Ištiesų komisijos darbas 
buvo svarbus. Ištikrųjų tai 
buvo svarbiausia konferen
cijos įstaiga, kuri nustatė 
konferencijai liniją ir ku
rios dėka buvo išvengta ne
reikalingų ginčų pačioje 
konferencijoje. Man atrodo, 
kad rezoliucijų komisija 
savo svarbią užduotį atliko 
labai gerai, pagirtinai.

Vykdomojo Komiteto 
Raportas

Pirmoji Sesija susidėjo iš 
raportų ir pranešimų. Vyk
domojo Komiteto raportą 
išdavė-r- iš rašto skaitė sek
retorius Jonikas. Raportas 
buvo labai rūpestingai pa
ruoštas, gerai sutvarkytas, 
trumpas ir į tašką. Raporte 
trumpai perbėgamas Vyk
domojo Komiteto darbas ir 
tos problemos, su kuriomis 
Komitetui prisiėjo susidur
ti.

Komitetas veikė, kiek ga
lėjo. Jis ir parašų rinkimą 
dėl amnestijos Lietuvos po
litiniams kaliniams pusėti
nai gerai pravedė, ir tų pa
rašų įdavimui Lietuvos val
džios atstovybei pasiuntė 
Washingtonan Komisiją. 
Komitetas rengė prakalbų 
maršrutus, siuntė atstovus 
į skyrių konferencijas, rašė 
atsišaukimus, p r o t estavo 
prieš Lenkijos agresiją, iš
leido Dr. Montvydo parašy
tą brošiūrą apie Lietuvą ir 
tt.

Tikiu, jog šis raportas 
bus ištisai paskelbtas spau
doje, tai šičia plačiai nekar
tosiu.

Panelė Mikužiūtė, Komi
teto iždininkė, išdavė finan
sinį raportą. Tuo tarpu 
Kongreso kasoje bėra 
$343.33. Iš raportų paaiškė
jo, kad Kongreso Komitetas 
suteikė šiokios tokios finan
sinės paramos Lietuvos ko
votojams už laisvę.

Abudu raportu konferen
cija priėmė vienbalsiai.

Po to ėjo skyrių raportai. 
Raportus išdavė delegatai 
visų skyrių, kurių tik atsto
vai buvo konferencijoje. 
Raportai buvo gana įdomūs. 
Vieni skyriai pasirodė ge-

riau su savo veikla, o' kiti 
prasčiau. Bet visi šiek tiek 
judėjo ir kėlė Kongreso šū
kius lietuviškose masėse. 
Labai gerai, kad raportuose 
nesimatė jokių vieni kitiems 
užmetinėjinių, kalbėjo apie 
tikslą, apie skyrių veiklą.

Mandatų Komisijos 
Raportas

Pagaliau mandatų komi
sija sutvarkė delegatų įga
liojimus ir savo raportą iš
davė konferencijai. Pasiro
dė, kad konferencijos pir
moje sesijoje dalyvauja vi
sas šimtas delegatų, kurie 
atstovauja virš 43 tūkstan
čius organizuotų lietuvių. 
Tai pusėtinai geras skai
čius. Reikia atminti, kad 
dėl ekonominio krizio dau
gybės miestų organizacijos 
negalėjo atsiųsti delegatų.

Į antrą konferencijos se
siją dar pribuvo koks dvi- 
desėtkis delegatų, kurių at
stovaujamų narių skaičiaus 
neteko nugirsti.

Ant visų raportų buvo 
šiek tiek diskusijų ir taip 
užsibaigė kongreso pirmoji 
sesija.

šeštadienio vakare sesijos 
nebuvo, nes rezoliucijų ko
misija turėjo dirbti ir pa
ruošti konferencijai atsaky
mus į daugelį dienotvarkio 
klausimų. Ji darbo turėjo 
daug ir vienas iš delegatų 
pasakojo, jog komisija “pra
kaitavo” iki pat vidurnak-

Haverhill, Mass komisiją ir dar vis registruo
jasi Jei kaip, tai bus lei
džiama iš Haverhillio 2 bu
sai. Kurie dar neužsiregis- 
travot, tai malonėkite užsire
gistruoti pas komisiją. A. P. 
Dambrauskas yra busų komi
sijoj.

Busas išeis nuo Lietuvių 
buvo plačiai . Svetainės, 11-tą vai. ry^ė. Ke-

Visi laiku pribūkit pas busą, 
kad nereikėtų pasilikti.

K. Meilūnas.

Birželio 20 d., š. m., bbvo 
laikytas Haverhillio Lietuvių 
Kapinių Korporacijos susirin
kimas, L. P. G. Kliubo kamba
ryje, 324 River St.

Susirinkime 1
svarstoma kaslink sulyginimo lionė $1.00 ypatai į abi pusi, 
tų kapų, kurie yra peraukš- j 
tai sukasti, ir nuo šono žiūrinti 
labai prastai atrodanti. Po ii-, 
gokam svarstymui, vienbalsiai . 
nutarta, kad kurie kapai yra I 
nelygiai sukasti, kad būtų su-I 
lyginti, kiek tiktai bus galima.

Taipgi vienbalsiai nutarta, 
kad nuo šio laiko, kurie pirks 
ant kapinių lotus ir laidos mi
rusiųjų žmonių lavonus, tai 
turės kapus padaryti lygius su 
žeme. Mat, praeityje * buvo 
leidžiama lotų savininkams 
daryti kapus, kaip jiem patin
ka. Ir dėlto dabartiniu lai
ku kapinės neatrodo, kaip pri
derėtų atrodyti.

II. L. K. Korp. valdyba iš
rinkta visa nauja iš šių ypa
tų : Antanas Žilionis, preziden
tas; Jane Jurelioniūtė, sekr.- 
iždininkė; Ig. Aidimoms, Pe
tras špokas, Povilas Maksvi- 
tis, Stasys Biekša, A. P. 
Dambrauskas, Marcelė Kaz
lauskienė ir Mary Saulėniūtė 
—board direktoriai.

Sekmadienį, liepos 3 d., ren
giamasi važiuoti didžiuliu bu- 
su į “Laisvės” pikniką, May- 
nardan. Jau nemažai žmonių 
yra užsiregistravę pas būšox

Wilkes Barre, Pa

čiu.
(Daugiau bus)

Wilkes-Barre ir Apielinkės 
Lietuvių žiniai

ALDLD 12-to Apskričio ren
giamas piknikas dėl paramos 
dienraščio “Laisvės” jau visai 
arti, — įvyks liepos (July) 17 
dieną gražiajame Simko Glen 
Parke. Kai kurių kuopų nariai, 
esanti šiame apskrity j, pasiža
dėjo darbuotis, kad piknikas 
būtų pasekmingas. Pirmas pri
žadas — tai draugo Raymondo 
Jervio, iš Plymouth, kad pri
bus didžiulis sunkvežimis su 
draugais ir draugėmis; draugas 
J. Grigas iš Lee Park taipgi 
šiuom reikalu darbuosis, kad 
neatsilikt nuo kitų.

Aš pasitikiu, kad visose kuo
pose draugės ir draugai būtinai 
susirūpins šiuom taip svarbiu 
reikalu, kad paremt darbinin
kišką spaudą. Nes mes gerai 
žinom, kad darbininkiška spau
da — “Laisvė” ir “Vilnis”— 
\yra tie kelrodžiai, kur darbinin
kams nurodo kelią į šviesesnę 
ateitį! Todėl mūsų visų parei-

ga yra remti darbininkišką 
spaudą.

Nėra abejonės, kad iš šios 
apielinkės dalyvaus daug drau
gių ir draugų, o neatsiliks ir 
kitų miestų bei miestelių dar
bininkai — Scranton, Forest 
City ir Binghamton, N. Y.

Draugės ir draugai, kodėl 
mes negalėtume taip padarytu 
kaip kitų miestų darbininkai, 
kur sutraukia tūkstančius dar
bininkų į mūsų spaudos pikni
kus? Mes galėtume ir čia turėt 

; daug skaitlingesnius mūsų 
spaudos piknikus, kad tik mes 
visi imtumės už darbo! Nega
lim sakytu kad čia lietuvių nė
ra; tik reikia mums visiems su- 
sirūpint šiuom reikalu, o tikrai 
turėsim pasekmių; nereikia pa
sitikėt, kad tik keli kiti drau
gai šitą darbą atliktų, arba sa
kyt, kad “apsieis ir be manęs.” 
Tegul mūsų tarpe tokių minčių 
daugiau nesiranda!

Todėl visos kuopos, esančios 
šiame apskrityj, imant nuo 
Nanticoke, Pa. iki Binghamton, 
N. Y. — kviečiamos imtis už 
darbo visu smarkumu! Organi
zuokit visokią transportaciją, 
kvieskite drauges-draugus be 
skirtumo pažiūrų, ir liepos 17- 
tą dieną traukim visais keliais į 
dienraščio “Laisvės” išvažiavi
mą! čia mes smagiai laiką pra- 
leisim ir tuom pačiu sykiu pa- 
remsim dienraštį “Laisvę.”

PASARGA: 
gavot pikniko 
buokitės, kad 
kuodaugiausia
ninkų-kių; taip darant turėsim 
ir pasekmes. J. T. V.

Kurios kuopos 
garsinimus, dar- 
pasiekt su jais 
lietuvių darbi-

Dienraščio Laisvės Naudai
DIDYSIS PIKNIKAS

Rengia Massachusetts Lietuvių Pažangiosios Organizacijos

bus Nedėliok Liepos 3 July :
'• _ 1 9 3 8 , . , ' • • . - ; •’ / 3

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass. i .
Paikus parkas, pušynai ir kiloki medžiai. Gražus ežeras maudytis. Pradžią 10 v. rytą-

/ / ' s • J . v •

Puiki Programa per Visą Dieną; Dainuos Žymiausi Naujos Anglijos Lietuvių Chorai:
Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J. Karsokienės, Lyros Choras iš Gardner, po vadovyste A. Ma
žeikaitės, Liaudies Choras iš Lawrence, po vadovyste O. Vechkiutės, Balso Choras iš Lowell po vado
vyste L. Dvarecko. Taipgi dainuos Laisvės Choras, iš So. Boston, Jaunuomenės Choras iš Bridge water 
ir L. R. Choras iš Norwood,—visiem trim vadovauja Izabelė Yarmolavich. Dainuos ir Rusų-Ukrainų

Choras iš Boston, Mass.
Solistai: J. SABALIAUSKAS, iš Worcester, IG. KUBILIŪNAS, iš So. Boston.
Kalbėtojai: PHIL FRANKFIELD, K. P. Mass. Sekretorius ir A. BIMBA “Laisvės” Redaktorius.
Kalbės ir ALBERTAS YOKSHAS, Jauniausias Mass. Advokatas, Lietuvis Jaunuolis.

J. Sabaliauskas
Tenoras, Worcester, Mass.

LAIKAS JAU TRUMPAS
Jau trumpas laikas iki pikniko. Visa Mas

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

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

Baritonas, So. Boston, Mass.

Bus Rusų-Lietuvių Tautiškų Grupių Šokiai
Montello Jaunimo Orkestras Grieš per Visą Dieną

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

Dovanos po $10 ir 28 Dovanos po $5.
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IV. Nepasisekimai
(Tąsa) 68

Dar sykį pažiūrėjau į kaliošą ir išėjau.
Sekančią dieną nuėjau pas savo namų 

pirmininką.
—Duok, — sakau, — popierą. Kaliošas 

žūsta.
—Ar ištikro,—sako,—pametei? O gal 

tik nuduodi? Ar tik nenori pasigriebti 
plačiai vartojamą daiktą?

• —Dievaži,—sakau,—pamečiau.
—Rašyk, — sako,—pareiškimą.
Aš sakau: /
—O ką tėiKrašyt?
Jis sako: i
—Rašyk: tokią ir tokią dieną dingo 

kaliošas. Ii* taip toliaus.
Parašiau pareiškimą. Sekančią dieną 

gavau formalį liūdymą.
Su šiuo liūdymu nuėjau pamestų daik

tų įstaigon. Ir ten man, įsivaizduokite, 
be jokių rūpesčių, be gaišavimų, atiduo
da mano kaliošą.

Tiktai kuomet užsimoviau ant kojos 
kaliošą, pajutau susijaudinimą. “Ot,— 
manau,—aparatas veikia! Argi kitoj ko
kioj nors įstaigoj būtų gaišavę tiek daug 
laiko dėl mano kaliošo? Juk būtų išmetę 
jį iš tramvajaus ir atliktas kriukis. O 
čia ir savaitę laiko nereikėjo vaikštinė
ti, kaip kaliošą sugrąžino. Q tai apara
tas!”

Tik vienas nesmagumas, per tą savai
tę, bevaikštinėdamas atgauti pamestą 
kaliošą, likusį pamečiau. Per visą laiką 
įvyniotą popieron po pažasčia nešiojau
si ir neatsimenu, kokioj vietoj jį palikau. 
O kas svarbiausia, ne tramvajuje pali
kau. Ir jeigu ne tramvajuje, tai jau ma
no antras kaliošas žuvęs. Na, ir kur gi 
jieškoti?

Bet už tai pirmasis kaliošas mano ran
kose. Aš jį ant kamodės pasidėjau. Kaip 
kada užeina liūdnumas—pažiūri į kalio
šą ir tuoj aus smagiau pasięląro.

Papasakojom jums šią istoriją, bet da
bar bijome, kad tramvajų tarnautojai 
ant mus nesupyktų. O ko gi pykti! Vei
kiausiai, jie jau savo tuos trūkumus iš
taisė. Ir, veikiausiai, pas juos kaliošai 
išsiduoda jau greičiau.

Pagaliaus, jau ilgas laikas,. kaip aš 
nieko nepamečiau, todęl ir jūsų žingei
dumą negaliu patenkinti.

Abelnai, čia esmė ne tramvajuje, o pa
čioje suveltoje psichologijoje. Ir kadangi 
prieš šią psichologiją vedama kova ir 
abelnu žvilgsniu raštinė taisosi, tai apie 
ką gi čia galima būtų ir kalbėti?

Beje, šioj linkmėj kitas smulkus įvy
kis atsitiko tik jau ne su manimi, bet 
su kitu.

6. žingeidus Raštinėje Įvykis
Nesenai vienas gerbiamas draugas 

Kulkovas, Fiodor Aleksiejevič, išrado 
būdą prieš biurokratizmą. Ot tai valsty
binė makaulė!

O tas būdas toks jau paprastas ir toks 
patogus, kad tik reikėtų užpatentuoti, 
bet nelaimė, Fiodoras Aleksiejeyičius 
Kulkovas, už to būdo bandymą, kalėjime 
sėdi. “Savo tėvynėje nėra pranašo.”

Kovai prieš biurokratizmą Kulkovas 
labai smagų būdą sugalvojo.

Matote, Kulkovas į vieną įstaigą labai 
dažnai vaikščiojo. Ten Jis reikalą turėjo. 
Vaikštinėjo mėnesį ar du. Kasdien. Ir 
vis pasekmių nėra. Tai yra, biurokratai 
nekreipia į jį domės, nors tu, žmogus, 
verk. Nesuranda Jo dalyko ir tiek. Tai 
iš vieno aukšto siunčia į kitą, tai ryto
jais maitina. Tai stačiai vieton atsaky- 
.mo nemandagiai nusišnypščia nosį.

ts' vięnos pusės tai buvo net stebėtina 
žiūrėti tokį biurokratų atsinešimą linkui 
jo. Juk pas mus įstaigos laikomos ata
tinkamoj aukštumoj.

Iš kitos pusės, dalinai, buvo supranta-* 
mas dalykas. Rudenį jie kraustėsi į kitą 
namą, tai Kulkovo reikalą kur tai užki
šo. Arba jie, besikraustydami, pametė. 
Žodžiu, jie niekaip negalėjo surasti. Ir, 
veikiausiai, jieškojo be jokio noro.

Ir ve, suprantama, dalykas vilkosi. Gal 
būt, ilgindami laiką, manė laimėti. Vei
kiausiai manė, kad laikui bėgant visgi 
suras. Arba, manė, lankytojas susirgs ir

numirs. Tuomet visas dalykas, pats per 
save, užsibaigs. Nereikės daugiau jieš
koti.

Gal būt jie taip pamislijo ir dar labiau 
tą jo reikalą pradėjo vilkinti.

Ir, žinoma, apie šias smulkmenas jam 
nieko nepasakojo. Nedrįso tą jam tiesiai 
į akis pasakyti.

Ir jis, kaip durnius, nepaliauja, bet 
kasdien į šią raštinę vaikštinėja.

Nueidamas raštinėn, natūralu, jis pra
dėjo visus neapkęsti.

JiSiStačiai pradėjo neapkęsti šių rašti
nės darbininkų, kurie prie stalų sėdėjo 
ir ką tai dirbo.

Kuomet tik į juos pažvelgdavo, tuo- 
jaus iš pykčio degti pradėdavo. Bet vis 
laikėsi.

Vieną sykį jis nuėjo raštinėn ir mano:
“Jeigu šiandien reikalą neužbaigsiu, 

tai, manau, jie mane dar daugiau, kaip 
mėnesį valkios.”

Ir su tokia minčia jis ką ten klausia:
—Na, kaip?
Tas atsako:
—Dar dalykas neišsiaiškino.
Mūsų Kulkovas, apimtas pašėlimo, bė

ga nuo šio darbuotojo laukan, kad atsi
kvėpus. *

Ir staiga, bebėgant, viename kamba
rių pamato pasipiktinantį vaizdą.

Koks tai viduramžis biurokratas sėdi 
prie stalo ir stačiai nieko neveikia. Jis 
sau švilpauja ir nagus šveičia. Ir dar 
pasipūtęs. Atsilošęs sėdi. Palengva koją 
supa. Pirmos klasės vagonas.

Šis vaizdas mūsų kantrųjį Kulkovą 
stačiai išvedė iš kantrybės.

Jis ir taip jau susijaudinęs išbėgd iš 
pirmojo kambario. O čia, staiga, susi
duria su tokiu vaizdu.

Veikiausiai Kulkovas pamanė:
“Į šią įstaigą aš vaikščioju virš mėne

sį laiko. Čia man dumia akis, aš gaišuo
ju, o čia, greta to visko, sėdi panašaus 
tipo biurokratai. Ne, aš negaliu tokių 
dalykų pakęsti!”

Ir dar daugiau pasipiktinęs, prieina 
prie šio valdininko, ir, nieko nelaukda
mas, drožia jam į valgomąją.
v Čia biurokratas nuvirto nuo kėdės. 
Rėkia.

Iš visų pusių subėgo kiti biurokratai. 
Pagriebė Kulkovą ir laiko, kad nepa
bėgtų.

Muštasis, atsikėlęs, sako:
(Daugiau bus)

A r Leisti “Šviesą"?
Draugai amerikiečiai svarsto klausi

mą: leisti žurnalą “Šviesą” ar ne? Tegu 
būna leista tarti šiuo reikalu savo žodį 
ir neamerikiečiui.

Aš pasisakau už “Šviesos” leidimą. To- 
kibs nuomonės esu ne tik aš vienas, bet 
ir .kiti Sovietų Sąjungos lietuviai. Ma
nau, kad nekitokios nuomonės yra ir ki
tose šalyse gyvenantieji lietuviai, ku
riems pasiseka “Šviesą” pamatyti.

Kodėl reikia leisti “Šviesą”? Visų pir
ma todėl, kad “Šviesa” šiuo metu yrą 
vienintelis šios rūšies lietuviškas antifa
šistinis žurnalas. Finansinius sunkumus 
reikia nugalėti ir aš tikiu, kad draugai 
amerikiečiai juos nugalės. Sunkiose va
landose reikėtų, kad “Šviesą” paremtų 
ir “Laisvė” su “Vilnimi’”. Išlaikyti “Švie
są’ šiandien turi rūpėti kiekvienam anti
fašistui, kiekvienam imperialistinio ka
ro priešininkui.

Pora žodžių dėl “Šviesos’ turinio. Aš 
manau, kad “Šviesa” turi likti žurnalu, 
kuriame turėtų būti talpinami rimtesni, 
nuodugnesni straipsniai, kurie padėtų la
vintis antifašistinio judėjimo aktyvis
tams. Tai, žinoma, nereiškia, kad “Švie
są” turi užmiršti tuos savo skaitytojus, 
kuriems nuodugnesni straipsniai sunkiai 
skaitosi. Tos rūšies skaitytojams reikia 
lengvesnių rašinių-. Ir patys nuodugnesni 
straipsniai turėtų būt rašomi nesunkia 
kalba.

“Šviesą” reikia leisti. “Šviesos”, kaip 
brangaus svečio, laukiam su įdomumu ir 
mes, Sovietų Sąjungos lietuviai. Pasiža- 
dam taip pat kuo galėdami ją paremti, 
kad savo turiniu ji būtų įvairesnė ir at
neštų skaitytojams daugiau naudos.

A. Ramutis.

Iš Sekamų Kolonijų Masiniai Važiuos į “Laisvės” 
Pikniką Maynard, Mass., Šį Sekmadienį, Liepos 3:

So. Boston, eis 15 busų.
Worcester, keletas busų ir 

desėtkai automobilių.
Gardner, busas ir desėtkai 

automobilių.
Hudson, tą dieną kliubai už

sidarys ir visi važiuoja į pik
niką.

Cambridge, 2 busai ir au
tomobiliai.

Norwood, 2 busai ir desėt
kai automobilių.

Canton, busas.
Stoughton, busas.
Montello, busas ir desėtkai 

automobilių.
Bridgewater, busas ir auto

mobiliai.
West Lynn, busai ir automo

biliai.
Lawrence, busas ir automo

biliai.
Haverhill, busas. ir automo

biliai.
Nashua, N. II., busas ir au

tomobiliai.
Lowell, busas ir automobi

liai.
Fitchburg, busas ir automo

biliai.
New Haven, Conn., busas ir 

automobiliai.
Ir iš desėtkų kitų miestų ir 

miestelių automobiliais su
plauks tūkstančiai svieto. Net 
iš Rochester“, N. Y., virš 400 
mylių, draugai Malinauskas, ir 
Dusevičius, būdami LMS pik
nike Worcesteryj, užtikrino,

Elizabeth, N. J.
Bangos Choras Banguoja 

Pirmyn
21 birželio Bangos Choras 

laikė savo mėnesinį susirinki
mą ir pasirodė daug ūpo pas 
choristus. Padaryta naudingų 
tarimų. Bangiečiai nusitarė 
trauktis paveikslus. Padaryta 
su vietiniu fotografu J. Ribins- 
kiu sutartis paveikslų trauki
me.

Kitas tarimas, choras išrin
ko veikiančią komisiją. Šios 
komisijos veikla bus gauti kuo 
daugiausia dainininkų į chorą. 
Elizabeth yra daug lietuvių, 
kurie galėtų priklausyti prie 
Bangos choro, ypatingai jau
nimas. Tėvai turėtumėte už 
garbę leist savo sūnus ir duk
teris prie choro dainuoti.

5 Bangiečiai nusitarė susimo- 
kinti kokia nors lengvą ope
retę orui atvėsus. Mokytojai 
Aldonai Klimaitei priklauso 
kredito už sugabumą chorą 
vadovauti. Drg. Klimaitė ne
tik chorą gabiai mokina, bet 
ir choro mitinguose dalyvau
ja ir duoda naudingų suma
nymų dėl choro gerovės.

Buvo pakelta klausimas, 
kad choro praktikas laikytų 
kas antrą savaitę, šiam klau
simui nebuvo pritarimo ir 
choristai visi, kaip mūras, nu
sitarė, kad nebūtų jokios per
traukos vasaros metu-ir prak
tikos pasiliko po senovei. Tas 
parodo, kad pas choristus yra 
geras ūpas chorą palaikyti. 
Gerai, taip ir reikia.

Choras ir elizabethiečiai 
trauks į “Laisvės” pikniką lie- 
pos-July 3-čią, Ulmer Parke. 
Busas išeis 12 vai. dieną, nuo 
408 Court St. Kelionės kaina 
$1.00. Kelionei vadovaus 
bangietės jaunos merginos: 
E. Pociūnaitė, C. Pociūnaitė, 

• B. Beliauskaitė ir II. Rudžio- 
niūtė. Kurie norit važiuot su 
choristais, užsisakykit vietas 
no vėliau šeštadienio pietų (12

1 a. m.). Registruotis galit pas 
kelionės vadoves Pociūnaites, 
221 Magnolia Ave., arba pas 
H. Rudžioniūtę, 251 Pine St.

Ukrinas.

kad bus trys pilni automobi
liai.

šį metą “Laisvės” piknikas 
sumuš visus rekordus. Tiki
mės turėti 15,000 svieto.

Programa bus tikrai puiki 
ir įvairi. Dainuos pagarsėjęs 
Rusų-Ukrainų Choras iš Bos
tono, 7 lietuvių chorai, kurie 
dabar dainuoja labai žaviai. 
Taipgi ir iš toli atvažiavę tu
rės progą išgirsti mūsų gar
siuosius solistus Igną Kubiliū
ną ir J. Sabaliauską. Lietuvių- 
Rusų šokikų grupės šoks liau
dies šokius tautiniais kostiu
mais pasipuošę. Naujosios An
glijos darbininkų žymiausias 
vadas, draugas Phil Frank- 
field, sakys prakalbą dienos 
svarbiausiais klausimais.

Visa programa bus perduo
ta per geriausios rūšies gar
siakalbį, kad nuo vieno kraš
to parko iki kito aiškiai gir
dėsis, kaip dainos, taip ir kal
bos. Mylintiems apšvietą bus 
specialiai įrengtas literatūros 
departmentas, kur galėsite 
gauti literatūros, — nuo storų 
knygų, pasauliniai garsių ra
šytojų ir mokslininkų iki die
nos klausimu brošiūrų.

Montellos garsioji orkestrą 
gros per dieną.

Kaip jau matote iš skelbia
mos programos, tai ir iš to
limų valstijų atvažiavę turės 
didelio smagumo tarpe tūks
tančių savo idėjos draugų.

Hudsono draugės ir drau
gai yra šimtu nuošimčių pa
sirengę patenkinti tūkstančius 
svečių iš toli ir arti.

Piknikas įvyks, nežiūrint lie
tus ar giedra. Nes tikietukai, 
kurių yra jau išplatinta virš 
10,000, turi būti traukiami ir 
dovanos išdalintos.

Dovanomis bus išdalinta net 
$350 prie įžangos tikietukų, 
kurie parsiduoda nuo 5 iki 25 
centų. Pirkit tikietukus iš 
anksto, tai turėsite progą pi
gesnius gauti.

Pikniko Rengimo Pirm.
J. Grybas.

worceTteUmass.
Iš ALDLD 11 Kuojos 

Susirinkimo
Perbėgus kuopos reikalus, 

likosi nutarta pasiųsti protes
tą Massachusetts valstijos spe- 
cialei Investigacijos Komisijai, 
kuri yra paskirta ištirti veiklą 
neva komunistų, fašistų ir na- 
zių, bet kuri tikrenybėj patie
kė raportą, kaltinantį komu
nistus už darbininkų streikus, 
nes, girdi, komunistai turį už
valdę netik unijas, bet ir kul
tūrines ir pašelpines organiza
cijas, per kurias streikieriai 
gauną paramą. Bet tų įstai
gų, kur darbininkai streikuo
ja, streiko priežastis neištyrė, 
apie nazių ir fašistų organiza- 
vimąsi, kurie rengiasi prie 
kruvinojo fašizmo Amerikoj, 
jokio raporto nebuvo. Tik 
gązdina per kapitalistinę 
spaudą svietą, būk komunis
tai kalti, kuomet darbininkai 
kovoja prieš nepakenčiamą 
išnaudojimą. Tokis komisi
jos elgęsis yra niekas daugiau, 
kaip nusilenkimas fašistams.

Bendrame abiejų kuopų su
sirinkime gegužės 27 d. iš
rinkta du delegatai į ALDLD 
suvažiavimą. Taipgi sumesta 
aukų dėl sveikinimo Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimo.

Lietuvių komunistų frakci
jos ir simpatikų bendrame su
sirinkimo po 50c aukojo: Ig. 
šiupėnas, P. Butkevičia, J. M. 
Lukas; V. Jančius 25c. Viso 
su smulkiomis aukomis $1.98. 
Visiems ačiū už aukas.

J. M. Lukas.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
v

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

VALANDOS :2—4 ir «-S.
Nėra valandų sekmadieniais.

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 j
LIBERTY PARKĄ

UŽKVIEČIA SAVININKAI

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

Telephone: Waverly 3-9515 į

LIETUVIŲ LIAUDIES DIENRAŠTIS •

Sekmadienį 3 Liepos-July ;
DVI ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS •

Kaip visuomet, taip ir dabar bus daug svečiu iš kitur

• Piknikas bus naujar pertaisytoje

: ULMER PARK MUSIC HALL
• 25th Avenue
• West End, Coney

Brooklyn, N. Y. •
Island •

PROGRAMOJE DALYVAUS SEKANTI CHORAI:
Laisvės Choras,

iš Hartford, Conn.
Lyros Choras,

iš Philadelphia, Pa.
Sietyno Choras,

iš Newark, N. J.

Bangos Choras,
iš Elizabeth, N. J.

Pirmyn Choras,
iš Great Neck, N. Y.

Aido .Choras,
riš Brooklyn, N. Y.

• Ateikite smagiai pasišokti, išgirsite gražios muzikos *
• ir pasimatysite su daugeliu svečių iš kitų miestų. •
• Pradžia 10 valandą ryto. įžanga 40c asmeniui •

• •••*<
KELRODIS Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ

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

Iš Williamsburgh imkite LI th St. požeminį traukinį ant bile 
stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. ’Iš
lipę paimkite West End traukinį iki 25th Avė. Tie ku?’;°i i/ns 
Broadway “L” važiuokite iki Chambers St., ir paimkite v iey 
Island traukinį iki 36th St., paskui mainykitės ant West tJnd 
Traukinio iki 25th Ave. Iš New Yorko miesto važiuojant, 
imkite B. M. T. traukinį West End, ant Times Square sto
ties, ir važiuokite iki 25th Avė. Išlipę eikite po dešinei iki 
parko. j
DIRECTIONS FOR AUTOS: «

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

DIRECTIONS:
From Williamsburgh take 14th St. subway at any sta

tion and ride to Union Square, New York City. Get off and 
take West End train to 25th Ave. Those who ride on the 
Broadway “L”, ride to Chambers St., and take the Coney 
Island train to 36th St., there change to the West End train 
to 25th Ave. From Uptown New York City, take B. M. T. 
West End Train on Times Square station, and ride to 25th 
Ave. Get off there and walk to the right fb the park. (
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Važiuokit basais j “Laisves” Pikniką!
Į dienraščio “L; ’-s ves” pikniką, kuris įvyks šį sekma

dienį, .3 d. liepos-, kily, Ulmer Park, Brooklyne, busai eis 
š šii£ vietų:

Dr. Martin Luth< 
io Šapalo-Vaiginio 
mdę didžiausią b’ 

ivažiuos 1:30 vai. r

BROOKLYN, N. Y.
Draugyste važiuoja i 

Svetainės, 147 Thames Street, 
tą New Yorke. Kaina $1.00 j

Laisvės” pikniką 
Jie pasi- 
abi pusi.

nuo Jur-

kampas 4-tos gatves, 12 
pas ALDLD 136 kuopos 
Harrisone.

NEWARK, N. J.
Yra pasamdyti 2f6usai. Išeis 1-mą vai. po pietų, 

nes Svetainės, 180į New York Avė. Bilietas “round trip” 85c. 
alima užsiregistruoti par drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clin- 
n St., E. Orange, N. J.; pas J. Mikšį, 189 Ferry Street, 
ewarke, ir pa^ Sietyno Choro narius.

HARRISON, N. J.
Busai išeis niuo Hamilton St. ir 

i. dieną. Bilietus galite gauti 
irius ir po nuntferiu 22 Davis St.,

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

» centų. Tikintus galite gauti ir užsiregistruoti važiavimui 
s Pirmyn Choro narius.

’ HARTFORD, CONN.

^kmadienio rytą, 3 d. liepos-July, -7 vai.
1 trip”. Prašome pasipirkti bilietus išanks- 
isvės Choro Svetainėje, 57 Park St., nuo 
Trečiadieniais ir penktadieniais iki 10 vai. 
'horo narius. Prašome tuoj užsiregistruot.

organizuoja busus Patersonas ir Elizabe- 
u pranešti, iš kur busai išeis, kokiu laiku

Bušai išvažiuos : 
jlionė $2.75 ’“row

Galit’3 gauti L 
iki 8 vai. vakaro, 
ikaro pas Laisvės

Girdėjome, kac 
thas. Prašome grei 
ir kiek kaina.

PATERSON, N. J.

* Busai išeisi 10 vai. ryto, nuo S. Bakanausko svetainės, tad 
visi užsiregistravę būkite laiku.

CLIFFSIDE, N. J.
Busai išeis 11-tą vai. ryto nuo Ch. Green’s Svet., 267 Walker 

St. Kelionė j abi pusi tik $1.00. Užsiregistruokite pas A. Ba-j 
kunienę, 31*6—3rd St. ir pas K. Mažeikienę, 185 Jersey Ave. 
Galima užsiregistruoti ir pas ALDLD narius.

PHILADELPHIA, PA.
Pasamdyta du busai. Vienas išeis 7:30 vai. ryto nuo 143 

Pierce St., o kitas 8 vai. ryto nuo 735 Fairmount Ave. Kelio
nė j abi pusi $2.25. Užsiregistruokite iš anksto. Tikietus ga- 
:ma gaut pas Tureikienę, 143 Pierce St., Sapranauskienę, 
223 N. 11th St., J. Smith, 5809 N. Fairhill St., ir 735 Fair-
lunt Avenue.

ELIZABETH, N. J.
s išvažiuos nuo LDP Kliubo, 408 Court St., 12 vai. die- 
ionė į abi pusi $1.00. Bušo reikalais kreipkitės pas Ed- 

:iūnaitę, B. Beliauskaitę ir Helen Rogers kas vakarą nuo 
) va!., LDP Kliubo Svetainėj.

BROOKLYN, N. Y.
Nuo A. Kulokienės ir J. Mokolos Bar ir 

iuos 2-rą vai. po pietų. Užsiregistruokite 
.yck Street.

Organ i z įlojus i draugai iš Waterbury ir iš

GrilI, busas išva- 
iš anksto 49 Ten

New Haven mąsl
iai atvažiuot, [faip pat prašom smulkmenišką informaciją su 
itališkais nurodomais, iš kur kokiu laiku išeis busai ir kiek 
dionės kaina. J

Wilkes-Barre, Pa Baltimore, Md
/ilkes-Barre ir Apielinkės Kas Pa^ibrėžta Veikti Lyros

Liepos 4-tą dieną A. K. Par
is vietos sekcija rengia la-

rke, tarpe St. Mary’s kapi- 
ir Ashley.

is piknikas bus labai įdo- 
i ir nepaprastas. Bus daug 

opufto mėgėjų, kumštininkų, 
dailininkų, kalbės plačiai ži- 
nom.a kalbėtoja Elizabeth Gur
ley Flynn. Bus visokių valgią, 
gėrirrtų, gera muzika šokiams 
ir tt. O labiausia—atsilankę 
tuirės ’juoko iš Hitlerio, kuris 
Ba bus specialiai padarytas 

’aipgi bus pinigišką dovaną 
almėjimui.

Todėl pasinaudoki! šia pro- 
įp. Visi lietuviai 
sjkaitlingak dalyvaut.

Piknikai prasidės 
dą ryte.

š. m., Lietuviu Svetainėn, ir 
skambiai sutartinos 
“Draugai, į Kovą, 
riu susirinkimą,

PO 
dainos 

’’ turėjo na- 
pirmininkau- 
iu kart) mū-

Patickta daug gerų 
planų artimai ateičiai.

darbo

kviečiami

spektaklį, išpildant jį savomis 
jėgomis. Laikas jau dabar pra
dėt prie to ruoštiš. Ir neapsirik
ta, išrenkant komisiją suradi
mui tinkamo scenos veikalo, ži
noma, ne ilgo, nes pas mus dar 
žymių talentų tam nėra. Prisi
ruošimas prie tokio koncerto- 
spektaklio ims daug laiko ir 
energijos, kad viskas išeitų ge
rai. Todėl, draugai ir draugės 
choristai, šiame vasaros sezone 
panaudokime kiekvieną antra
dienį netik naujų dainų besimo- 
kiniifrui, bot ir sumanių planų 
sudaryme, nes tai labai svarbu.

Mūsą tarpe, yra su tam tik
rais artistiškais gabumais žmo
nių, kurie galėtų ar tai pašokti, 
ar padainuoti, monologą suvai
dinti bei tinkamas eiles pasaky
ti (padeklamuoti). Tik mums 
stoka drąsos. Mes tų gabių jė
gą neišnaudojamo, paliekame 
benaudžiu i tūnojimui, “samano
jimui.” O tą progą turėtume iš
naudoti, neleisti mūsų jėgoms |

Mūsą jaunuoliuose matosi 
pilnas užtikrinimas, kad jie 
lankysis choro pratimuose kiek
vieną antradienį, nežiūrint net 
oro keblumų . . . To reikalauja 
mūs visų užsibrėžtas tikslas. To 
nei vienas neprivalome užmirš
ti. Nes dar nedaug ką tenuvei
kėme, tai ir pavargti negalėji
me, kad jau galėtumo turėti va- 
kacijas. Palikime vakacijas se
kantiems metams. * '

Pasidarbuokime, draugai ir 
drauges, kad Lietuvių Meno 
Sąjunga tikrai matytų mumyse 

[esant dalininką jų darbo! Mū
są Lyros Choras negali būt pa
skutinėje vietoje LMStgos šei
mynoje. Mes turime būt pir
moje eilėje!

Vinco Duktė.

Mažai beliko laiko jki poemą) 
kontesto užbaigos. Dainininkai 
ir dainininkes, subruskime! Ap
kraukime mūsą mokytoją iCh.

joms pritaikys muziką, kurią 
jis pats mums prižadėjo. Pasi- 

jstengkime įrodyti, kad mes 
i LMS-gai galime kai-.ką ir pa
aukauti, o nevien tik iš jos gau
ti!. . .

ukrainu,

Jersey City, N. J.
Tr/iukinys Užmušė S. Vernicką

ant Lackawanna begiu, ties 
Prospect tuneliu, likosi vieto
je užmuštas S. Verbickas. Ne
žinoma, kaip nelaimingasis 
galėjo toje vietoje eiti. Kon
duktorių pasakojimu, staiga ir 
nematant Verbickas papuolė 
ir taip ūmai traukinį sulaikyti 
nebuvo galima. Sakoma, ve
lionis buvo išmestas į orą ir 
skersai bėgius. Kūnas taip 
sužalotas, krauju paplukęs, 
kad pažinimui nebuvo vilties. 
Tik policijai padarius kratą, 
surasta “social security” kor
ta ir moteriai rašytas laiškas 
ir antrašas. Tada sužinota, 
kas per žmogus.
Velionis Verbickas buvo 50 

metu senumo ir nesenai buvo 
gavęs WPA darbą. Paliko 
moterį ir septynis vaikus.

Mirė Lakickienė

Birželio 11 d. mirė Lakic
kienė, draugu Jonušų motina. 
Lakickienė tapo suparalyžiuo
ta savaitė laiko prieš mirtį. 
Palaidota birželio 14 d. Pa

reiškiu 
liūdesio

vyrą, sūnų, 
Nuo savęs 
užuojautą

ir žentą.
šeimynai 

valandoj.
Piknikas

133 kuopa, Laisves ir
bendrai

Stockholm, Švedija. — 
ylh iru o damas automobilį 
Leopoldas Stakowski, gar
us Philadelphijos orkestro 
onduktorius, persmarkiai 
(pasuko, kad mašina nti- 
Jko mTo kelio ir apsivertė 
luke. Su Stakowskiu auto

mobilyje buvo žinoma ^ju
damųjų paveikslų aktorė 
S ta -Garbo. Abudu tapo 

enkti, bet šiaip nesu-

Rengėjai.! n is rusų,
lietuvių ir vokiečių 
kuris įvyks liepos 24 
D. Shore vietoje, susilaukė ga
bios komisijos pramogoms-žais- 
lams surengti iš mūsų jaunuolių 
tarpo.

Visų choristų sutartinas dar
bas reikalingas, kad padarius šį 
pikniką sėkmingu.

išeis nuo
160 Mer-

LDS
Šv. Jurgio draugijos 
rengia pikniką. Piknikas įvyks 
liepos 10 d., Park View par
ke, Walnut Avenue, Clark 
Township, N. J. Pradžia 12 
vai, dieną. Busai 
Ukrainą Svetaines,
cer St., 10 valandą ryto. Ke
lione į abi puses ir įėjimas į 
parką tik $1. 1

Iš Jersey City reikia važiuo
ti keliu 25 iki Linden, N. J. 
Wood Ave. reikia suktis po 
dešinei tiesiai iki parko.

“Laisvės” Piknikas

Vos tik pasibaigus karščiams, 
mes, draugai ir draugės, minė
sime metinę sukaktį mūsą cho
ro gyvavimo. Kad padarius ją 
sėkminga, sumanyta turėti pra
džioje spalių mėn. koncertą-

Jersey City didelis būrys 
rengiasi važiuoti* į dienraščio 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
liepos 3-čią, Ulmer Parke, ties 
35-ta Avė., Brooklyne. Visi 
mūsų miesto lietuviai, kurie

dalyvausite “Laisvės” piknike, 
susiraskite savo kolonijos sta
lą. Mūsų geri draugai vyks
ta anksti ryte, kad paimti tin
kamą vietą, gerus stalus.

Judėjimo Reikalai

Nors mūsų kolonijoj dide
lio judėjimo sudaryti negali
ma, bet visgi judama, neatsi- 
liekama nuo didelių kolonijų, 
žiemos metu turėjome du pa
rengimus, nusisekė. Vasarą 
ruošiame pikniką ir tikimės 
gerų pasekmių. Amerikos Lie
tuvių Kongreso reikalu, siun
čiame visi bendrai vieną dele
gatą į Scrantoną, drgAj. Ka- 
čergių, kuris atstovaus visą 
lietuvių visuomenę Jersey Ci
ty. Sakau, visą lietuvių vi
suomenę todėl, kad žymiau
sios lietuvių organizacijos 
prisidėjo prie to prakilnaus 
darbo.

ALDLD suvažiavime turėsi
me irgi delegatą. Pasveikino
me dienraščius “Laisvę” ir 
“Vilnį” su aukomis. Delegato 
pragyvenimui Scrantono drau
gijų susirinkimai sumetė $8.- 
85. Ir taip, nėra praleidžia
ma nei vienas svarbus dienos 
įvykis, kad neatžymėtume 
kuomi nors.

Draugas Kačergius, kuris 
turėjo krautuvę ant Ocean 
Ave., pardavė. Pardavęs krau
tuvę išsikraustė iš Grenvilles 
į kitą dalį miesto.

Drg. J. V. Paserpskis nors 
nejaunas metais, bet geras 
LDS 133 kuopos ir Laisvės 
Draugijos finansų sekretorius. 
LDS' 133 kuopoj neleidžia nei 
vienam nariui būti suspenduo
tu. Kuris neatsilanko į susi
rinkimus, tai už tą pamoka 
patsai ir suėjęs savo pinigus 
išsikolektuoja. Bravo, drauge!

K. Biuras.

$5,000,000 Loterija Cleve- 
lando Bedarbiams

Cleveland, Ohio, birž. 28. 
—Miesto valdyba paskelbė 
$5,000,000 loteriją, kad gau
tų pinigų bedarbiam šelpt. 
75,000 bedarbių čia neturi 
reguliarės maisto šalpos jau 
nuo balandžio mėnesio pu
sės.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ROCHESTER, N. Y.

Rochesterio Lietuvių Bendras Fron
tas rengia vakarienę-pikniką, 2 d. 
liepos, Markevičių ūkėj, Churchville,

N. Y. Pradžia 4 vai. po pietų. Kvie
čiame Rochesterio lietuves ir lietu
vius dalyvauti šiame piknike, nes vi
sas pelnas šio pikniko eis Ispanijos 
kovotojams. Taipgi bus svečių iš ki
tų 
iš

kolonijų. Bus išduotas raportas
Scrantono konferencijos. — Kom.

(152-153)

CLEVELAND, OHIO
Liepos 3 ir 4 dd. įvyks masinis 

Clcvelando Darbo piknikas, Hillside 
Grove, Rusų ūkėj. Važiuojant, imkite 
Broadview Car iki Brook Park Rd. 
Čia busas veltui nuvežš į pikniką. 
Įžangaztik 15c. Bus naudingų daiktų 
laimėjimui. 1-mas — Electric Frigi- 
daire, 2-ras Electric Short Wave 
Radio, 3-čias American Beauty Iron. 
Bus gera programa ir kalbėtojai, ku
rie plačiai aiškins apie rinkimus 
šiais metais Ohio Valstijoj. Lietuviai 
progresyviai žmonės mylinti palai
kyti 
kito

taiką ir demokratiją, dalyvau- 
šiame piknike. — Kom.

(152-153)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, liepos 1 d., 7.30 v. v., 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių. — A. Va- 
rancckicne. (152-153)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 1 d. 
liepos, pas drg. O. Mikalienicnę, 47 
Hazel. St. Pradžia 7:30 v. v. Drau
gės, šis susirinkimas bus gana svar
bus, tad visos turėsime dalyvauti. 
Prie progos, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie Moterų 
Skyriaus. — Sekr. M. Kulbienė.

(152-153)

WILKES-BARRE, PA.
Luzerne County gyventojai ap

vaikščios liepos 4 (J. dideliame pik
nike, Wende’s Parke, Ashley. E. G. 
Flynn, pasižymėjus darbininkų vado
vė bus vyriausia kalbėtoja, taipgi 
kalbės ir Joe Drill, kuris nesenai su
grįžo iš Ispanijos, sūžeistas kovoje 
prieš fašistus. Bus įvairi programa: 
šokiai, žaislai, sportai, valgiai ir ki
tokį dalykai. Tikictai: 3 po 25c ir 
10c už vieną. Bus ir dovanų. 1-ma 
83.00; 2-ra $2 ir trys kitos dovanos. 
Ateikite visi! (150-152)

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

ALDLD, LPK, LKP, Laisvės Choras, 
kurie išrinkote darbininkus, o kurie 
dar neišrinkote, tai gali valdybos 
komitetas paskirti darbininkus dėl 
"Laisvės” pikniko, 3 d. liepos (May- 
narde). 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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8872

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystės Sodės-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 vėliausio1 išdirbimo sodėm daryt mašina.
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

. gero patyrimo ją operuot.
prganizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar panų 

kreipkitės į

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

NELEISKIT SAVO
IŠVAIZDAI
PASIVYT JUSU
METUS!
Palaikykite savo odą jauną ir švelnią su 
šviežio pieno pagelba. Tik pridurkite jo prie 
kasdieninių savo valgių.

Pienas yra turtingiausias maistinis kalkių 
šaltinis, šis elementas yra pirmiausia pagel
ba nuskaistint odą, ir žymiausi odos specia
listai dažnai skiria jį kaip receptą. Taigi 
laikykitės jauni ir gražūs maloniu nebrangiu 
būdu; su pieno pagelba. The Bureau of Milk 
Publicity, Albany.

THE StATE OF NEW YORK
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Clement Vokietaitis
j LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

’ Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i Tel. Evergreen 8-7170
IIIUIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIUUIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIUUUUlUUIliUllllllM

“LAISVES” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

CHRONIŠKOS

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas; EVergreen 7-4385

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 1508

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. Stal
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta^
X-Spin dūliai, Kraujo Ir Blaplmo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

110 East 16th SL, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Kep tuv^e

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasiu duona. Taipgi 
kepama roliai jr bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly RolK

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaili;

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, F
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Iš Ligonbsčio SVEIKINAME A. L. I). L. D. SUVAŽIAVIMĄ I

Didžioji Dainų ir Pasimatymų Diena Bus 
Šį Sekmadienį, Ulmer Parke, Brooklyne 

. ------------ m---------------------------------------

Bus Svarbios Lietuvių 
Prakalbos Liepos 5

Garibaldi Brigados 
Draugo Iškilmės

Liepos 3-čią dieną įvyksian
tis “Laisvės” piknikas, Ulmer 

. Parke, bus ne šiaip sau su’eigė- 
lė, bet tikra dainų šventė ir il
gai minėtinų pasimatymų die
na. čion jauni čiagimiai ir su
augę, iš Lietuvos atvykę žmo
nės, susiranda, susitinka per ei
lę metų nematytus kūdikystės 
bei jaunų dienų draugus, su 
jais praleidžia neužmirštiną 
dieną.

Piknike bus puiki dainų pro
grama. Tai įdomi kompeticija 
tarp keturių valstijų chorų ir 
puikus jaunimo ^skrydis. Ge
riausias, veikliausias, muzikališ- 
kas, skirtingų apylinkių jauni
mas atvyksta suteikt publikai 
jausmus kutenančią programą, 
taipgi parodyt savo atsiekimus 
ir matyti kitus, vieni nuo kitų 
pasimokint, kad ateityje dar 
aukščiau pakėlus lietuvių meną.

Programoje dalyvaus sekanti 
chorai:

Laisvės
Conn.

Lyros 
phia, Pa.

Sietyno

Įsteigta Liet. Biznierių 
Organizacija

Choras,

Choras,

Choras,

Choras,

iš Hartford,

iš Philadel-

iš Newark,

išBangos
N. J.-

Pirmyn
Neck, N. Y.

Aido Choras, iš

Elizabeth,

Choras, iš Great

Brooklyn,

Brooklyniečiai kviečiami da
lyvauti ir išgirsti tą šaunią pro
gramą, taipgi pasimatyt su to
limais svečiais. Jų šiemet bus 
už vis daugiau dėlto, kad prieš 
ir po “Laisvės” pikniko Brook
lyne įvyksta didžiulės ' lietuvių 
apšvietoš organizacijos ALDL 
D, taip pat Lietuvių Komunistų 
suvažiavimai, į kuriuos pribus 
delegatai iš visų rytinių ir vi- 
durvakarinių valstijų, kur tik 
randasi lietuvių.

Piknikas įvyks liepos 3-čią, 
per visą dieną iki pusiaunakčio, 
Ulmer Parke, gale 25th Avė., 
prie. Cropsey Avė., Brooklyne. 
Šokiams grieš dvi orkestro®. Pa
tartina įsigyt iš anksto bilietus 
ir turėt progą gaut vieną iš ke
turių dovanų, kurios skiriama 
prie iš anksto pirktų įžangos 
bilietų. Jų kaina tik 40c.

' Pereitą pirmadienį, birželio 
27 d., vakare, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliube, 280 Union 
Avenue, Brooklyne, tapo 
įsteigta Didžiojo New Yorko 
Lietuvių Biznierių organizaci
ja, kurios vyriausiu tikslu bus 
suburti visus Didžiojoi New 
Yorko lietuviais biznierius vie
ningam darbui pastangose su
teikti lietuvių visuomenei ge
resnį patarnavimą. Pljačiau 
apie šios naujos organizacijos 
veikimo užsimojimus ir 
kius bus pranešta vėliau.

Radio Programos

Lietuvių biznierių susirinki
mas užgyrė komisijos numaty
tas lietuviškas radio progra
mas, . kurios prasidės šį ket
virtadienį, birželio 30 d., 8 
vai. vakare, iš radio stoties 
WWRL (1500 kc.), Wood
side, L. I Rytais lietuvių biz
nierių organizacijos radio pro
gramos bus pradėtos penkta
dienį, liepos 1 d., 10:30 vai., 
ir bus transliuojamos kasdien 
tuo pačiu laiku, išskiriant sekr 
madienius. Malonėkite pasi
klausyti nauji] radio programų 
ir tolimesnių pranešimų per 
radio.

Sekantis lietuvių biznierių 
organizacijos susir i n k i m a s 
įvyks trečiadienį, liepos 6 d., 
8 vai. vakare, Liet. Amer. Pil. 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi lietuviai biz
nieriai ir profesionalai yra 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime susipažinimui su or
ganizacijos tikslais ir prisidėji
mui prie kilnaus ir naudingo 
darbo. Sekretorius.

Garibaldi Brigados Draugai 
italuose yra tuomi, kuomi yra 
Lincolno Brigados Draugai 
amerikiečiuose. Jie rūpinasi 
rėmimu didvyriškų italų, kurie 
kovoja prieš tarptautinį, o sy
kiu ir prieš itališką, fašizmą

Dvi savaites išbuvus ligonbu-j 
tyje, White Plains, d. K. Vilk-Į 
trakiūtė sugrįžo namo, į savo ■ 
tarnybos vietą, Chappaqua, N. i 
Y. Brooklyniečiai džiaugiamės, 
kad draugei pavyko nugalėt Ii-Į 
gą ir linkime greit atgaut spė
kas. /J.

Kad geriau vyktų suvaži 
patartina delegatam už\ 
DIDELIO, MINKŠTO ST;

IR IŠGERTI ST1KLĄ-K1TĄ ŠA’

vimai

AKO
t

Šle

Apšvietoš Mokyklų Bordas 
reikalauja iš miesto $50,402,- 
420, naujų mokyklų būdavo j i- 
mui ir senų pagerinimui.

M. Connolly, newyorkietis, 
.įsibriovė nuo jo atsiskyrusios 
pačios apartmentan, suraižė 
peiliu ją ir burdingierių, pas
kiau kalėjime pats pasikorė.

Ispanijai Remti Fery 
Paskutinis Vakaras

Prakalbos Minėt Ispanijoj 
Kritusį Kovotoją

šį vakarą, birželio 30, baigia
si fėrai, kurie suruošti tikslu 
sukelt lėšų Ispanijos vaikučių 
pieno fondui. Fėruose galima 
įsigyt visokių daiktų prieinamo
mis kainomis, taipgi yra įvairių 
įdomybių ir šokiai atvirame 
ore. Įrengti gale Washington

Weinstock Išrinktas 
9-to Distrikto Tarybon

Louis Weinstock, maliorįų 
unijos lokalo 848 eilinių narių 
kandidatas 9-to Distrikto Tary
bon, išrinktas jon 352 balsais. 
Sykiu su juo išrinkta ir kiti ei
linių narių kandidatai: Harry 
Serra, Louis Taback ir William 
Russell. Pralaimėjusieji jų opo
nentai gavo nuo 57 iki 248 bal-

Weinstock yra eilinių narių 
numatytas kandidatu 9-to Dis- 
irikto Taryboj prezidento vie
lai.

Ketvirtadienį, birželio 30 d., 
8:30 vai. vakare,' Hippodrome 
Teatre, 43rd St. ir 6th Avė., N. 
Y., įvyks milžiniškos prakalbos 
paminėjimui žuvusio leitenanto- 
pulkininko David Doran, buvu
sio politinio komisaro Lincolno 
Bataliono Ispanijoj. Šis draugas 
žuvo kovoje už Ispanijos liau
dies laisvę, už demokratiją, už 
progresą, prieš barbarišką fa
šizmą.

Kalbės geriausi kalbėtojai: 
Leitenantas-pulkininkas Steve 
Nelson, artimas draugas žuvu
siojo; J. Waterman Wise, kuris 
jį aplankė Ispanijoj; Joseph 
Lash, sekretorius Amerikos 
Studentų Unijos; D. McKely 
White, pirmininkas Lincolno 
Draugų organizacijos ir Angelo 
Hemdon, vice-pirmininkas Jau
nųjų Komunistų Lygos. Bus ro
doma ir judamieji paveikslai 
iš Ispanijos. Visi kviečiami at
silankyti. Įžanga 25c.

N. Y. prokuroras Dewey lai
kys 20 Hinės bylos liudinin
kų kalėjime po speciale sar- 

ba, kad politiškai-požeminis 
autis negalėtų juds 
t prieš liūdymą.

New Yorke veikią 2,500 tra- 
fiko policininkų, kurie pilnai 
dįrba ir 2,000, kurie tik tam 
tikromis valandomis dirba 
tvarkydami automobilius ir 
praeivius skersgatvėse.

pa- Jei nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.0

Ateinančio antradienio vaka
rą, Liet. Am. Piliečių Kliube, 
bus svarbios prakalbos, kuriose 
kalbės trys svečiai kalbėtojai ir 
A. Bimba, vietinis. Prakalbose 
išgirsime apie' svarbiuosius bė
gamus klausimus, ypatingai 
apie Lietuvos dabartinę padėtį,
kuri darosi vis pavojingesnė dėl Į Ispanijos karo fronte. 
Lenkijos ir Vokietijos fašistų 
užmačių.

Kalbės Emma Sliekienė iš'vyrio Giuseppe Garibaldi, di- 
Pittsburgho, L. Jonikas ir V. | džiojo Italijos laisvintojo, gim- 
Andrulis iš Chicagos. Rengia | tadienį, 
Lietuvių Komunistų kuopa. Vi-1 Draugai 
si kviečiami rengtis į šias pra 
kalbas.

Pagerbt tuos kovotojus ii’ 
Įkartu apvaikščiot Italijos did-

Garibaldi Brigados 
ruošia demonstraci-
Garibaldi Statulos,
Washington Parke,

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA' 
Graborius (Undertaker 

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

do automobilius ir karietas 
vesclijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.

REPUBLIC RĘSTAI RANTE
GERIAUSIOS DEGTINĖS, BRANDI S VYNAI 

Amerikos išdirbinio ir impoi uoti

VIETA PAČIAME LIETUVIU • EVJ re

J. SUTKUS, Savininkas
451 Grand Street I Brooklyn. I

Central Brooklyn
Arbuckles Bros. Cukrines 
Darbininkų Du Mitingai 

Praeitų metų liepos mėn. 
buckles Bros, cukernės darbi- , 
ninkai susirašė į International 
Longshoremen’s Association 
uniją, kuri yra dalimi A. F. L. 
Po pasirašymo kontrakto su bo
sais, ši unija’ nesušaukė jokio 
mitingo net per 8 ar 9 mėne
sius. Pastaruoju laiku šios uni- 1 < 
jos viršininkai sužinojo, kad 
daugelis darbininkų nepasiten- 1 
kinę tokiu unijos viršininkų ei- ' 
gėsiu ir kad‘jau daugelis susi
rašė į C.I.O. Kad pastojus dar- ' 
bininkam kelią organizavimui- 
si į iC.I.O. uniją, tai jie sušaukė • 
mitingą. Mitingas buvo antra
dienį, birželio 21 d., Prospect ' 
Hall, So. Brooklyn, N. Y. Susi
rinkimas buvo neskaitlingas, 
išame susirinkime, rodos, turė
jo būt svarstoma klausimas 
apie pasiryžimą naujo kontrak
to, kuris liepos mėn. baigiasi, 
bet unijos viršininkai apie tai 
nieko nesakė. Tik pranešė, kad 
darbininkai bus paliuosuojami 
per du mėn. nuo duoklių mokė
jimo ir kad darbininkam užmo
kestis nebus numušta, kad bus 
laikomasi padaryto kontrakto.

šeštadienį, birželio 25 d., bu
vo mitingas sušauktas per C. I. 
O. Kiek teko sužinoti, tai šis 
mitingas irgi buvo neskaitlin
gas. Ant kiek man žinoma, tai, 
rodos, dar tik pirmutinis^mitin- 
gas ir buvo daugiaus organiza
cinio pobūdžio, šiame susirin
kime tapo išrinktas laikinas ko
mitetas, kuris rūpinsis įtrauki
mu visų šioj dirbtuvėj dirban
čių darb. į šią uniją. Buvo pra
nešta, .kad jau gana daug susi
rašiusių ir vis daugiau rašosi. 
Tik iš moterų dar mažai prisi
rašiusių. Taipgi buvo pranešta, 
kad jau tuojaus bus balsavimai, 
kuriuose darbininkai galės pasi
sakyti, kurios unijos jie nori, 
kad juos atstovautų, šiuos bal
savimus prižiūrės N. L. R. B. 
Greita ateitis parodys, kurią Į 
uniją darb. pasirinks.

Koresp.

Ar-

Berniukai Išgelbėjo Tris 
Šeimas iš Gaisro

1811

A- 
ė s 
ir

ją prie 
esančios 
New Yorke, liepos 4-tą.

Kadangi tai pripuola ir 
merikos Nepriklaus o m y b 
diena, tai sykiu pagerbs
A m e r i k o s Nepriklausomybės
tėvus. Manoma, šią demons
traciją būsiant viena • iš di
džiausių^ ir įspūdingiausių šio 
miesto italų iškilmių.

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.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iž ryto

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Traukiu 
tuvių, kit kių’ grupių
Iš senų i įdarau 
naujus i> (veiks
lus ir k ajavus 
sudarau s t ame
rikoniškais. Rei
kalui es: n t i- 
padidinu tokio 
dydžio, ko’ 
geidaujam 
nogi atni: yivoju 
įvairiom si

•io: is stokes
jSt., Lamp. Broadw 

tarne Eastern Par
acey stočių BMT Lti 
<KLY1\’, N. Y. į 
: lenmore 5-6191

'aveikslus familijų, \ 
ir pavien

512 Marie 
ir Stone 
way ir Ch

BU

i0 na
Tai-

ivom.

Sugrįžta iš Ispanijos
FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 28rd St.

šeštadienį, laivu Harding, su
grįžta iš Ispanijos 18 sunkiai 
sužeistų amerikiečių karių, di-Į 
džiuma newyorkiečių, kaip pra
neša Valstybės Departmentas. 
Lincolno Brigados Draugų na- 
cionaliam pirmininkui, David 
McKelvy White. Prieplaukoj 
juos pasitiks darbininkiškų, pi
lietinių ir broliškų organizacijų 
delegacijos.

Nakčia iškilus gaisrui 
St. John’s Place, pirmas pabu-' 
do 13 metų berniukas Irving 
Aronin, skubiai prikėlė tėvus, 1 
paskui nubėgęs žemyn prikėlė1 
vienais laiptais žemiau gyve
nantį savo draugą Murray San- 
dig. Kartu su juo, jiedu išnešė 
gaisriniais laiptais- kitą berniu
ką ir padėjo išvest visas 3 šei
mas. Jei ne vaiko drąsa ir su
manumas, būtų sudegę, nes jam 
bėginėjant laiptais, jie jau de
gė ir langų stiklai spragėjo į 
visus šonus.

Wm. Matusevičiaus Radio 
Valanda reguliariai prasidės 
šią subatą, liepos 2-rą, iš sto
ties WBNX, 1350 kc., 11:30 
valandą iki 12:30 dieną. 
Taipgi kasdien 9:30 vai. ryte.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuviui Kiiro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boilėr)
• G •

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

‘‘Gaukite “Laisvei” Naujų
Skaitytoju-

Norime Pasimatyti su Delegatais 1
, iiy.nĮ^n. ........ ................ ...    ■ «*    : ■

TEN EYCK BEER GARDEN į
J. MOKOLA, Savininkas |

MRS. KULAK, Vedėja g
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA |

Norime Pasimatyti ąu ALDLD Suvažiavimo Delegatais
Čia užėję, tikrai jausitės patekę į tin- f
kainą , vietą ir atsilankysite dažniau. f

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
PATARNAUJAME UŽKANDŽIAIS S

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

Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y. |
•? Telephone: EVergreen 4-8520 i|

GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS IŠ KITUR ATVYKUSIUS
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Lifetuviškas Kabaretas
\ MUZIKA IR ŠOKIAI KAS VAKARĄ

Tik dabar naujai išmaliavotas, pagražintas, 
ir pertaisytas geresniam komfortui.

Hatarnaujame visokiais gėrimais ii’ val
giais. Šis lietuvių kabaretas yra vadinamas

PARAMOUNT CABARET
Stanley..Misiūnas, Savininkas

473 Grahd Street, ’ . Brooklyn, N. Y.
----------- į------------------------------------------------ --------

arjxar.

• BRQOKLYNO LIETUVIŲ 
BIZNIERIŲ RADIO

ŠĮ ketvirtadieni oficialiai atsidaro Brooklyn© 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.
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TRU-EftĮBER FUEL ('O., INC
485 Grand Street Brooklyn, N

Telefonas EVergreen 7-1661

•m

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BAITAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUQT A S G R ABO RIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi-*| 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. (

WIWI

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn 
® • 

RŪŠIES VALGIAI .GERIAUSIOS

f

Laisvės” Name

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

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

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