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Naziai Pašiepia Roosevel- 
tus, kad Jie Pakvietė Neg
rę Dainuot Karaliui

Harzigeiode, Vokietija.— 
Viename fabrike čia žuvo 8 
darbininkai ir sužeista 19. 
Naziai užtyli nelaimės prie
žastį.
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Karalius Vadina Ameriką 
Ištikimu Draugu

Japonai Iššluosią Kitatau
čius iš Kolpnijų Chinijos 
Miestuose

Su važia-”
bedar-

Saint - Brieuc, Francija. 
—Per gaisrą vienoje spaus
tuvėje čia nuodingais rūkš- 
Čių dūmais ir garais užtroš
ko, šeši žmonės.

Auga Gyventojų Išstojimai 
prieš Nazius

mer- 
“dide-

HITLERIS VISAI PANAI
KINSIĄS CECHŲ “SAVI
VALDYBĘ”

— — -
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KRISLAI
Karalius Jurgis VI.
Būtų Sušaudę.
Laisviečių Ekskursija 

Lietuvon.
Ir Tokių Esama Kritikų!

Rašo R. Mizara

Šiandien, šeštadienį, New 
Yorką aplankys Anglijos 
karalius Jurgis VI su kara
liene. Tai pirmas mūsų 
krašto istorijoj tokis atsiti
kimas. Iki šiol ant šio kon
tinento nei vienas Anglijos 
karalius nebuvo kojos padė
jęs-

Dėlto daugelis Amerikos 
žmonių bandys pamatyti 
karalių, kaip kokią senieną, 
kaip kokią liekaną.

—o—
Bet jei Amerikos žmonės 

bū tų. pagavę Jurgio VLtojo 
protėvį, Jurgį III-jį, tai var
giai jis tuomet būtų iš čia 
išsprukęs. Jurgis Tretysis, 
mat, prieš virš pusantro 
šimto metų šaudė Amerikos 
žmones todėl, kad jie norėjo 
laisvai ir demokratiškai gy
venti; todėl, kad jie kovojo 
už savo krašto nepriklauso
mybę.

Tais laikais Anglijos di
džiūnai žiūrėjo į Amerikos 
žmones, kaip šiandien reak
cininkai žiūri į komunistus: 
su panieka ir neapykanta.

—o—
Amerikos revoliucionie

riai, tačiau, to nepaisė: jie 
kovojo ir kovą laimėjo.

Šiandien patys Anglijos 
valdovai veikiausiai mano: 
koki buvo durni tie jų pirm- 
takūnai. Jie norėjo upę už
tvenkti, jie manė jūros ban
gas nutildyti; jie buvo pa- 
sirįžę Amerikos žmones ne
laisvėje laikyti!

Jei Jurgis Vl-tasis apie 
tai pagalvos, tai jam nela
bai smagi viešnagė čia bus.

—o—
“Laisvės” administrato

rius d. Buknys mano, kad 
sekančiais metais mūsų 
dienraštis turėtų organi
zuoti ekskursiją į Lietuvą.

Sumanymas, man rodosi, 
geras ir jis galima lengvai 
įkūnyti gyveniman. Kodėl 
gi susitaręs būrys laisviečių 
negali bendrai aplankyti 
šalį, kurioj jie arba jų tė
vai gimė?

—o—
Bet ekskursija Lietuvon, 

kaip sakyta, menama pada
ryti kitais metais. Šiemet 
svarbiausias prieš laisvie
čių akis darbas—kaip pa- 
sekmingiau paminėti savo 
dienraščio 20 metų sukaktį; 
kaip paminėti 25-kerių me
tų sukaktį nuo tada, kai 
“Laisvė” iš Bostono į 
Brooklyną atsikėlė.

Tūlas slapukas “Vienybė
je” “kritikuoja” J. Jurginį, 
nesenai iš Lietuvos atvyku
sį žurnalistą. Tasai neiš
manėlis sakosi gyvenąs Ka
nadoje. Pagalvokit: žmogus 
gyvena Kanadoje, negirdė
jęs Jurginio kalbos, sakytos 
Brooklyne ir Newarke, o 
puola kalbėtoją! ,

Atsiskyrė tie žmonės su 
paskutine logika ir dora!

Birkenhead, Anglija, bir. 
9. — Admirolas Fraser sa
ko, todėl žuvę 99 jūrininkai 
nuskendusiame sub marine 
“Thetis,” kad sugedęs elek
tras sujungimai, iš to kilęs 
gaisras ir susidarę nuodin
gų dujų, kuriomis ir už- 
trokę tie jūrininkai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
B rook lyne $6.00 

Metams

No. 135 Telefonas STagg .7'3878.

Vagystė tai Didžiausias 
įplaukų Šaltinis Ske- 

bam prieš Streikus
Washington.— Senatorių 

komisija svarsto sumany
mą, kad kompanijoms būtų 
uždrausta daugiau mokėt 
streiklaužiams, negu moka
ma darbininkams.

Komisijai liudijo ir du 
streiklaužiai, C. M. Kuhl ir 
Paul Meggart. Jiedu, be 
kitko, pripažino, jog di
džiausias skebų įplaukų 
šaltinis tai vogt, ką tik ga
li. Ir fabrikantai iki šiol 
netraukė skebus teisman už 
vagystes.

LENGVOJI SSRS PRA
MONĖ VIRŠIJO PLANA

Maskva. — Visa Sovietų 
lengvoji pramonė abelnai 
daugiau negu išpildė gamy
bos kvotą, kuri buvo pa
skirta penkiems paskuti
niams mėnesiams. Gamybos 
planas įvykdytas 102 pro
centais ir vienu penktada
liu; tai 68 milionais rublių 
daugiau pagaminta vertės, 
negu buvo iš anksto nusta
tyta.

Anglija Pataikauja Naziam 
ir Sykiu Grasina Jiem

London. — Anglijos už
sieninis ministeris lordas 
Halifax, kalbėdamas aukš
tajame seimo rūme, tvirti
no, kad Anglų valdžia nori 
draugiškai susitart su Vo
kietija; kad Anglijos, vy
riausybė nepriešinga Vokie
tijai gauti daugiau “gyve
nimui vietos, per derybas.”

Iš antros pusės, ministe
ris Halifax persergėjo Hit
lerį, kad jeigu jis leistųsi į 
karą, tai būtų sumuštas. 
Halifax taipgi išreiškė viltį, 
kad būsią susitarta su So
vietais dėlei bendro Angli
jos, Franci jos ir Sovietijos 
apsigynimo.

Berlin, birž. 9. — Vokie
tijos laikraščiai šaiposi, kad 
negrė dainininkė Mariana 
Anderson buvo Rooseveltų 
pakviesta ir dainavo kon
certe, kuris buvo suruoštas 
priimtuvėms Anglijos ka
raliaus ir karalienės Wash
ingtone, Baltajame Rūme.

(Tame koncerte dainavo 
ir garsus operinis aktorius, 
dainininkas Lawrence Tib- 
bett ir kiti.)

ANGLU KARALIUS IR PREZ ROOSE- 
VELTAS TVIRTINA ABIEJŲ ŠALIŲ 

DRAUGIŠKUMĄ IR TAIKOS GYNIMĄ

Washington. — Anglijos 
karalius Jurgis VI ir prezi
dentas Rooseveltas savo 
kalbose pareiškė draugišku
mą tarp Anglijos ir Jung
tinių Valstijų ir pasiryžimą 
palaikyt pasaulyje taiką.

Prez. Rooseveltas sakė, 
jog Anglijos karaliaus ir 
karalienės atsilankymas į 
šią šalį tarnaus glaudes
niam s a n d a rbininkavimui 
Amerikos ir Anglijos dėlei 
taikos ir dėlei atspirties 
prieš užpuolikus (fašistus).

Anglijos karalius, atsi
liepdamas į prez. Roosevel-

Hitleris Suruošė Ma
nevrus Ispanijos Fa

šistų Generolams
Berlin. — Naziai suruo

šė smarkius karinius ma
nevrus ' trylikai atvykusių 
Ispanijos fašistų generolų. 
Manevruose veikė didžiau
sios nazių kanuolės ir įvai
rūs kiti ginklai.

Sykiu su šiais manevrais 
nazių spauda paskelbė ži
nią, jog tai Vokietijos ofi- 
cieriai dabar yra vyriausi 
mokytojai ir organizuotojai 
generolo Franco armijos.

Per visą fašistų karą 
prieš Ispanijos respubliką 
buvo skelbiama, būk tik ke
li tūkstančiai nazių specia
listų ir mechanikų tarnavę 
gen. Franco’ui. Dabar pasi
rodo, kad Hitleris davė fa
šistam ir 20,000 šiaip ka
riuomenės.

Šveicarija Užklupo Italų 
Šnipų Lizdą

Geneva, Šveicarija. — 
Šveicarų policija užpuolė 
centrą Italijos fašistų, ku
rie darbavosi sukurstyt 
Tessin apskrities (kantono) 
piliečius atsimest nuo Švei
carijos ir prisijungt prie 
Italijos. Toj Šveicarijos ap
skrity daugiausia gyvena 
itališkai kalbantieji žmonės.

Užklupus juodmarškinių 
lizdą, Šveicarų policija, be 
kitko, sučiupo ir 10,000 la
pelių, šaukiančių Tessino 
apskritį prisidėt prie Itali- 

įjos.

Shanghai, birž. 9. — Ja
ponijos valdžia grūmoja iš
šluoti visus amerikopus it 
europiečius, kurie iki šiol 
valdė vadinamas tarptauti
nes kolonijas - koncesijas 
Chinijos didmiesčiuose.

to kalbą, išreiškė troškimą, 
kad “šios dvi didžios šalys 
visuomet eitų sykiu takais 
draugiškumo ir pasaulinės 
taikos ir toliaus progresuo
tų gerovėje.”

Karalius atvežė iš Kana
dos “šiltus s v e i kinimus 
Jungtinėms Valstijoms, 
kaip pasitikimam mūsų 
draugui.” Tokius jausmus 
jis išreiškė Amerikai ir 
vardu visos Anglijos impe
rijos.

Rooseveltų sure ngtuose 
pietuose karalius Jurgis sy
kiu su Rooseveltų valgė, be 
kitko, ir “hot dogs” ir sa
kė, kad jie labai jam pa
tinką.

Generolas Franco Su
vogė Amerikonų Mais
tą, Atsiųstą Vaikams
New York. — Amerikos 

kveikeriai, labdaringiausia 
krikščionių relįgija, pasiun
tė 7 laivus pilnus prikrautus 
maisto maįtint vaikams toj 
Ispanijos daly j, kurią valdė 
generolas Franco. Bet gen. 
Franco beveik visą tą mais
tą pervedė savo armijai. 
Nedidelis skaičius vaikų tik 
kelias dienas tebuvo šelpia
mi tuom amerikiečių kvei- 
kerių maistu; paskui jie 
vėl buvo palikti badau t.

Šitokį raportą išdavė lab
darių kveikerių vadas Al
fred H. Cope, dabar sugrį
žęs iš Ispanijos. Jo praneši
mas rodo, jog Ispanijos res- 
publikiečiai-liaudiečiai tei
singai vartojo kveikerių at
siųstą maistą, kam jis buvo 
skiriamas—vaikams.

Uždrausta N. Y. Mokytojam 
Užimt po Dvi Tarnybas

Albany, N. Y. į— Guber
natorius Lehman^ pasirašė 
bilių, kurį priėmė New Yor- 
ko valstijos seimelis, už
drausdamas mokyto jams 
lubėt po dvi apmokamas 
vietas tuo pačiu laiku.

x Šis įstatymas atkreiptas 
ypač prieš tuos mokytojus, 
kurie mokino dieną ir dar 
ėmė algą už mokinimą va
karinių klasių. Tokių dvigu
bų mokytojų buvo apie 
1,000 vien New Yorko mies
te, kuomet tūkstančiai kitų 
mokytojų visai neturėjo 
darbo.

Rockland, Maine. — Lip
damas iš žvejybos sporto 
laivo į mažą valtį, Al. M. 
Landonas, buvęs Tepubliko- 
nų kandidatas į preziden
tus, paslydo ir smarkiai 
griūdamas įsilaužė du šon
kaulius ; bet šusižeidimas 
nėra pavojingas, ir jis per 
keletą dienų sugysiąs.

Anglijos Unijistai Reika
lauja Vienybės su Sovie

tų Darbo Unijomis
London, 

unijų vadyba nutarė kviest 
Sovietijos darbininkų uni
jas į Tarptautinę Darbo 
Unijų Sąjungą. O pirmiaus 
jie vis priešindavosi priėmi
mui Sovietų unijų į šią or
ganizaciją.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų Darbo Unijų Federacija 
atmetė Anglijos Darbinin
kų Unijų Kongreso padary
tą tarimą kviest Sovietijos 
unijas į Tarptautinę Unijų 
Sąjungą. •

NAZIAI IŠGROSIĄ 10,000 
ŽYDŲ 1 LENKIJĄ

Varšava. — Slaptoji na
zių policija gaudo lenkiškus 
žydus; žada bent 10 tūks
tančių jų išvyt į Lenkiją, o 
jeigu tas nepavyktų, tai su
varyt juos į koncentracijos 
stovyklas. Tie žydai yra 
praradę Lenkijos pilietybę 
pagal Lenkijos įstatymą, iš
leistą pernai rudenį.

Jeigu naziai nesiliaus 
grūdę žydus į Lenkiją, tai 
Lenkų valdžią grąsina pra
dėt tremt vokiėčiittšiš Len
kijos į Vokietiją.

Nieks Amerikoj Nepagadino 
Meksikos Lėktuvą

Today
Mexico City. — Keli šim

tai Meksikos fašistų stu
dentų suruošė demonstraci
jas prieš Jungtines Valsti
jas ir išbeldė langus vienos 
a m e r i k oniškos mokyklos. 
Fašistukai rėkė, būk “Ame
rika nužudžius” garsųjį 
Meksikos lakųną Fr. Sara- 
bią.—Jo lėktuvas, bekylant, 
įkrito į upę Washingtone.

Washington. — Orlaivių 
stovyklos komandierius pul
kininkas Fl. Galloway už
tikrina, kad niekas čia ne
galėjo prieit sugadint lėktu
vą Meksikos lakūno Sarabi- 
jos.

Žinovai sako, jog tas lėk
tuvas su Sarabia nukrito 
dėl motoro sugedimo.

Sarabijos kūną garbin
gai išnešė į Meksiką vienas 
didis Amerikos karinis lėk
tuvas. ;

Praga, birž. 9. — Naziai 
areštavo didelį skaičių ce
chų, kad jie nepristatė Vo
kietijos valdžiai tų cechų, 
kurie nušovė nazių polici
ninką Wm. Kleistą, Klad- 
no nijeste. Hitlerininkai 
grąsina visiškai panaikint 
tautinę cechų “savivaldy-

CECHAI NUŠOVĖ VOKIEČIŲ POLIO 
NINKA; NAZIAI ĮVEDĖ KARINĮ STO

VĮ KLADNO SRITY J, ČECH1 JOJ

Praga. — Koks tai cechas 
ar čechai nušovė vokietį 
sargybinį policininką Wil- 
helmą Kleistą prie viešos 
mokyklos mieste Kladno, 
arti Pragos, buvusios 
ch^slovakijos sostinės, 
vikas pabėgo.

Dėl to baronas K.
Neurath, nazių adminis
tratorius Čechijai ir Mora
vijai, įvedė faktiną karo 
stovį Kladno ap^krityj. Jis 
išleido šitokius įsakymus:

Uždrausta bet kokie su
sirinkimai atvirame ore; 
uždaryta visi teatrai, ju- 
džiai, mokyklos, ir šiaip 
viešos vietos.

Namų durys ir langai tu-

Aukos Teismui prieš 
Policininką, Nušovu
sį Mainierio Dukterį
Malic h Chu nk, Pa.^- 

Draugai mainierio Stevenso 
šeimynos žada dėt ir rinkt 
aukas teismui prieš valsti
jos policijos korporalą Ben. 
Frankliną, kuris automobi- 

mainierio 
metų 

lyje nušovė to 
dukterį Joaną, 
mergaitę.

Jis aiškinosi, 
gaitė grūmojus
liu automatišku revolveriu. 
Tai, girdi, jis turėjęs apsi
gint. Bet pas nušautą mer
gaitę buvo rasta tik mažiu
kas, vaikiškas žaislinis re- 
volveriukas, iš kurio negali
ma iššaut jokios kulkos.

Policininkas Franklin nu
žudė tą mergaitę šešiomis 
revolverio kulkomis į krūti
nę ir galvą. Jis buvo areš
tuotas, bet tuoj aus paleis
tas po $5,600 parankos.

Blogina Avalus Vokiečiam, 
Net Batus Armijai

Berlin. — Vokietijos val
džia išleido patvarkymą, 
kad geriausia oda ir iš jos 
pagaminti čeverykai ir ba
tai turi būt išvežami par
davimui į užsienius. Net na- 
zių armija turės tenkintis 
tik antros trečios rūšies 
oda savo batams.

Odos pramonės galva 
Decken pareiškė, kad Vo
kietijai reikia stipresnių 
užsieninių pinigų; todėl vo
kiečiai turės tenkintis blo
gesniais avalais.

Maskva, birž. 9. — Ame
rikietė Rutha M. Rūbens- 
Andersonienė teisme prisi
pažino kalta, kad jinai ne
teisėtai, su klastingu pas- 
portu įvažiavo į Sovietų ša-

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

ri būt uždaryti nuo 8 vai. 
vakare iki 5 vai. ryto. Į vi
sus tuo laiku atdarus lan
gus bus šaudoma.

Pašalinta Kladno miesto 
majoras ir jo tarybos na
riai; paskirta (nazių) val
džios komisaras miestui 
valdyt.

Jeigu iki 8 valandos va
kare ketvirtadienį nebus 
suimta žudikas ar žudikai 
policininko Kleisto, tai bus 
daroma daugiau ir griež
tesnių žingsnių prieš Klad
no apskrities (Cechus) gy
ventojus.

Kladno yra pramoniškas 
18,000 gyventojų miestas, 
čechai darbininkai grūmo
ja sumest atsiunčiamus 
dirbt nazius į didžiuosius 
liejyklų pečius ir sudegint

Kongresinis WPA Prie
šas “Neturi Laiko” Iš

girst Bedarbiu Žodį
Washington' - 

vimas darbininkų - bedar
bių dėl Teisės Dirbt pasiun
tė šešioliką delegatų į ša
lies kongreso komisiją, ne
va tyrinėjančią WPA.

Atžagareivis kongresinės 
komisijos pirmininkas Clif
ton Woodrum, priešas vie
šųjų WPA darbų, atsisakė 
išgirst darbininkų - bedar
bių atstovų žodį. Woodrum 
tik pleptelėjo, kad “nėra 
tam laiko.”

K o n g r esinė Woodrumo 
komisija paskleidė šmeižtų 
šmeižtus, melų melus prieš 
WPA ir Amerikos Darbi- 
ninkų-bedarbių Susivieniji
mą, bet visai neleido atremt 
tuos šmeižtus ir melus. 
Woodrumo komisija veikia 
kaip mašina prieš Naująją 
Dalyba ir prieš bedarbių 
šelpimą.

Francija ir Anglija Vengia 
Pabalti jos Gynimo I

Paryžius. — Anglija ir 
Francija atmetė Sovietų 
reikalavimą įrašyt į bendro 
apsigynimo sutartį, kad 
Latvija, Estija ir Finija 
taipgi bus ginamos nuo Vo
kietijos.

Anglų ir Francūzų valdo
vai siūlo įdėt į sutartį tik 
tokį bendrą pareiškimą, 
kad Anglija ir Francija iš
vien su Sovietais “gins” bi
le šalį, kurią užpultų 
kietija.

San Francisco, Cal., 
9. — Suimta slaugė, 
vadinasi “Graham 
lord;” jinai pagrobus vieną 
savo prižiūrimą kūdikį ir 
reikalavus $1,500 vaduotpi- 
nigių už jo sugrąžinimą.

n
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Hitleris ir Mussolinis Prisipažino
“Laisvės” skaitytojai gerai pamena, 

kaip mes tuojau, kai tik liepos mėnesį, 
1936 metais, Ispanijoj sukilo fašistai, 
sakėme, kad tai yra Hitlerio ir Musso- 
linio darbas. Ilgai Hitleris ir Mussolinis 
teisinosi, gynėsi, tik vėliau pradėjo pri

sipažinti, kada visiems buvo aišku. Da
bar ir Vokietijos, ir Italijos fašistai jau 
viešai prisipažįsta prie savo žygių prieš 

- Ispanijos liaudį, prie piratiškų svetimų 
valstybių laivų skandinimo.

Nesenai Hamburge, Vokietijoj, buvo 
sutikta 5,000 vokiečių specialistų, grįžu
sių iš Ispanijos. Hitlerio spauda jau ta
da prisipažino, kad dar spalių mėnesį, 
1936 metais, Hitleris pasiuntė Ispanijon 
ištisą korpusą, iš kelių šimtų, lėktuvų 
su visais lakūnais, technikais ir bombo
mis. Birželio 6" dieną, Berlyne, Hitleris 
darė peržvalgą 15,000 savo “vanagų,” 
kurie grįžo iš Ispanijos padėję generolui 
Franco. Vokietijos fašistai Ispanijoj 
prieš to krašto žmones turėjo apie 40,- 
000 lakūnų, karo specialistų, kareivių ir 
gausiai aprūpino sunkia artilerija, lėk
tuvais, karo ginklais ir amunicija fa
šistus.

* *: j i

Bet Ispanijos liaudies pavergimo naš
tą buvo pasiėmus fašistinė Italija. Jau 
pirmiau buvo davinių, kad Italijos fa
šistai į Ispaniją pasiuntė apie 180,000 
savo karo specialistų, kareivių ir juod- 
marškinių. Ispanijos liaudies valdžia 
daug kartų iškėlė viešumon, kad Musso
linis siuntė ištisais pulkais, brigadomis ir 
divizijomis armiją tam kraštui pavergti. 
Sovietų Sąjungos spauda ir diplomatai 
daug kartų tą faktais įrodė. Kartą vos 
nekilo karas tarpe fašistų Italijos ir So
vietų Sąjungos, kada Mussolinio piratiš
ki karo laivai ir submarinai pradėjo 
skandinti Sovietų laivus, plaukiančius 
Viduržemio Jūroj. Tada Mussolinio spau
da provokaciniai rašė, būk patys Sovie
tai nuskandino savo laivus, o paskui bė
dą verčią ant Italijos.

Bet štai karas pasibaigė. Dabar rašo 
ir Hitlerio ir Mussolinio spauda. Italijos 
karo laivyno ir armijos organas sako: 
“nereikalingas atsargumas,” ir patys pa
skelbė faktų dalį.

“New York Times” korespondentas 
Herbert L. Matthews, kuris karo metu 
buvo Ispanijoj, liaudiečių pusėj, ir pusė
tinai teisingai žinias paduodavo, dabar 
nuvykp į Romą, Italijon, ir štai kokius 
faktus jis paduoda iš Mussolinio armi
jos ir karo laivyno organo.

Fašistinė Italija,—pagal pačių fašistų 
paskelbimą,—tik į keturis mėnesius lai
kę, būtent, nuo vidurio gruodžio, 1936, 
iki vidurio balandžio, 1937 metų, tai yra, 
aštriausių susikirtimų laiku, nuvežė Is
panijon prieš to krašto liaudį: 100,000 
kareivių; 4,370 automobilinių sunkveži
mių; 40,000 tonų karinės medžiagos ir

Toliau fašistai rašo, kad kada jau Is
panijoj buvo išsodinta tokia armija, tai 
reikalinga buvo su ja palaikyti nuola
tinis susisiekimas, iš Italijos pristatyti 
amunicijos, ginklų, visko, kas tik reika
linga karui vesti. Tą fąšistų armiją ap
rūpino 68 Italijos transporto laivai, ku
rie bėgyje keturių mėnesių atliko 104 
keliones. Prie to veikė dar 4 ligoninių 
laivai ir 17 kareivių transportų laivų, o 
juos apsaugojo.40 Italijos karo laivų. 
Visi šie laivai atliko 226 keliones.

Lapkričio mėnesį, 1937 metais, Italijos 
submarinai, kaip dabar pripažįsta patys 
fašistai, pradėjo veikti jūrose, kad 
“kenkti ir sudaryti pavojų raudonųjų 
laivams.” Ir fašistai sako, kad jie, nu
skandindami “raudonųjų,” suprask, So
vietų prekybos laivus, sudarė didžiausią 
pavojų laivams Viduržemio Jūroj ir tuo 
užkirto liaudiečiams pagelbą.

Italijos fašistai dabar prisipažįsta, kad 
jų karo laivai veikė išvien su generolo 
Franco karo Ihivais. Viso prieš Ispaniją 
dalyvavo 149 Italijos karo laivai, kurie 
atliko “870 misijų.” O tos “misijos” bu
vo, kaip patys Italijos fašistai prisipa
žįsta — mūšiai prieš Ispanijos liaudies 
laivus, skandinimas kitų šalių laivų, 
bombardavimas Ispanijos liaudies mies-. 
tų. Italijos fašistai sako, kad jų laivai 
bombardavo liaudiečių prieplauką Car
tagena ir ten sugadino liaudiečių karo 
laivus “Cervantes” ir “Cherruca.”

Fašistai labiausiai džiaugiasi savo 
submarinų piratiškais žygiais. Jie sa
ko, kad liaudiečiai vartojo visokį gudru
mą, kad gauti ginklų ir amunicijos iš 
užsienio. Bet Italijos fašistų submari
nų komandieriai' susekdavo, ir kelis lai
vus nuskandino. Daugelį laivų privertė 
atidėti kelionę, o laikas buvo brangesnis 
už pinigus, nes liaudiečiai karo fronte 
neturėjo ginklų ir amunicijos ir negalė
jo atsilaikyti prieš gerai ginkluotas fa
šistų gaujas. Toliau Mussolinio organas 
pripažįsta, kad Italijos nedideli kabo' lai
vai nuolatos plaukiojo liaudiečių pa
kraščiais, bombardavo miestus ir apdrū- 
tinimus, skandino laivus ir mušėsi su 
liaudiečių laivais.

Taip dabar rašo patys fašistai. Jie 
suvaidino budelių rolę. Dabar pro-fašis- 
tinis “Times” korespondentas, kuris vi
są laiką garbino generolą Franco, Wil
liam P. Carney, praneša iš Madrido, kad 
generolo Franco karo teismai veikia vi
soje Ispanijoje. Vien Madride ir Barce- 
lonoj kasdien fašistai areštuoja po 50. 
žmonių, juos teisia ir žudo.. Fašistai 
areštuoja visus, kas tik kovojo prieš 
juos, kas tik demokratiškai nusistatęs. 
Jie savo aukas apkaltina, būk jie šaudę 
fašistus, kada buvo liaudiečių valdžia, 
tarnavę liudiečių policijoj, išdavę liau
diečiams fašistus arba tam panašiai. Da
bar Ispanijoj siaučia baisus fašistų tero
ras. Nekaltų, geriausių tos šalies sū
nų ir dukrų kraujas liejasi!

O už visą tą atsako Italijos ir Vokieti
jos fašistai. Jie padėjo generolui Fran
co nugalėti liaudį. Jų karo ginklai ir jė
gos užkorė baisų jungą ant Ispanijos 
liaudies kaklo. Jų specialistai padeda 
gaudyti liaudies demokratinius žmones, 
teisia juos ir žudo!

Kada Italijos ir Vokietijos fašistai 
dieną ir naktį vežė savo armiją, gin
klus, amuniciją prieš Ispaniją; kada Ita
lijos karo laivai piratiškai veikė jūroj, 
tai tuo laiku Londone sėdėjo “Nesikiši
mo Komitetas,” kuris nematė ir nenorė
jo matyti fašistų žygių. Kada dabar Is
panijoj liejasi nekaltas žmonių kraujas, 
tai vėl Anglijos ir Franci jos demokratai 
yra akli ir kurti.

Čaplino Filmos Fantazija ir 
Gyvenimo Tikrove

Prieš porą metų Kaune 
aš mačiau. Čarlio Čaplino fil
mą, pavadintą “Moderniški 
Laikai.” Toje filmoje buvo 
rodoma Amerika; jos fabri
kai, kalėjimai ir visos kitos 
įdomybės. Bet labiausiai 
man į akis krito ameriko
niškas tempas: fabrike dir
bant tiek reikia skubėti, 
kad nėra, nė kada atsikvėp
ti, nėra kada nė prakaito 
nuo kaktos nubraukti. O fa
brikantams atrodo, kad dar 
vis per lėtai dirbama, kad 
darbininkai per ilgai su
gaišta savo pietus bevalgy
dami. Darbininkams pa
spartinti išminčius išgalvo
jo mašiną darbininkams 
automatiškai penėti. Atsisė- 
dai už tos mašinos, mygtu
ką paspaudei ir visas valgis 
pats skurba burnon tik pas- 
pėk kramtyt. Mes žiūrėdami 
tos Čaplino filmos juokėmės 
net iki. ašarų, bet niekad ne- 
pagalvojom, jog Amerikoje 
kas nors panašaus gali bū
ti. Pamanėm puiki komedi
ja ir tiek. Per dvejus me
tus aš tą filmą jau buvau 
visai užmiršęs.

Vėl ją prisiminiau tik čia 
Amerikon atvažiavęs. Prisi
miniau pačią pirmąją dieną, 
kai su vienu savo draugu 
netoli Times skvero nuėjau 
valgyti amerikoniškų pietų. 
Mano draugas buvo' nešne
kus, tad valgėm abu tylo
mis. Užsisakėm tuos pačius 
patiekalus. Bet kai aš sriu
bą baigęs siekiau ant stalo 
padėtos mėsos, — žvilgte
rėjau į savo draugą ir nu
stebau: jo lėkštės jau buvo 
tuščios, jis baigęs valgyt 
gėrė kavą. Kol aš paval
giau, jis perskaitė visus su 
savim turėtus laikraščius. 
Man pasimatė nei šis, nei 
tas, savo draugą aš palai
kiau atskiru fenomenu, ga
li n č i u 1 a i m ė ti valgymo 
rungtynes. Bet vėliau įsiti
kinau, kad visi amerikiečiai 
valgo labai skubėdami, tar- 

x si bijodami, kad fabrikantai 
neįvestų to valgymo auto
mato. Švedams toks auto
matas tikrai būtų reikalin
gas, nes jie mane laikydavo 
galinčiu valgymo rekordą 
sumušti. O čia aš vis pasku
tinis. Amerikoj žmonės vi
sur ir visada skuba.

Važiavau gatviakariu ir 
pamačiau kitą Europoj ne
matytą, neregėtą daiktą: 
visą vagoną f valdo vienas 
žmogus. Jis įvagoną vairuo
ja, stebi gatvėse/ esančias 
signalizacine^ šviesas, 'kelei
viams iškeičia pinigus ir

dar norintiems išlipti atida
ro ir uždaro duris. Išlipan
čius jis stebi per veidrodį. 
Ir be to, jis dar randa laiko 
į keleivių klausimus atsa
kyti. Tikrai kaip Čaplino 
filmoj. Joks ‘ europietis to 
negalėtų padaryti. Arba 
vėl, man teko , kartą iš Fila
delfijos į New Yorką atva
žiuoti busu. Važiavom drau
ge net keturiasdešimts žmo
nių. Viską atlieka vienas 
šoferis. Jis vairuodamas bi
lietą išrašo, grąžą .duoda, ir 
niekad stulpan neįvažiuoja. 
Jeigu europietį šoferį jo 
vietoje kas pasodintų, tai jis 
arba iš autobuso šipulius ir 
iš keleivių košę padarytų, 
arba trigubai ilgiau užtruk
tų kelyje. Tokiam buse Eu
ropoje be šoferio turėtų 
būti dar vienas arba du 
konduktoriai. Tai gi, ką 
Europoje padaro du žmo
nės, Amerikoj—tik vienas. 
Amerikiečio ir uždarbis tu
rėtų būti dvigubai didesnis. 
Dėl to, turbūt, Amerikoje 
žmonės daugiau ir uždirba. 
Amerikoj visur reikia sku
bėti. Aš subvėj kartą nepa- 
skubėjau ir pasilikau vie
nas.

Kai mano draugas lipo į 
vagoną, aš dar maniau sal
dainį su guma automate nu
sipirkti, juk ten viskas eina 
labai vikriai? centą įmetei, 
paspaudei ir Įuri saujoj tai, 
ko norėjai. Bet vos tik man 
saldainis įkrito ; saujon^ aš 
pamačiau: subvės durys 
pokšt užsidąrę^ ffeukinys 
suūžė ir '• >ldtJ^^nūsivezaa- 
mas ir mano draugą, be ku
rio aš nežinau kelio nei pir
myn, nei atgal. Aš mat, bu
vau pripratęs prie lietuviš
ko traukinio, kurį prade
dantį eiti pabėgėjęs gali 
prisivyti ir kurio durys taip 
neužsitrenkia, kaip subvės. 
Amerikoj negalima žiopsot, 
•visi skuba ir tu turi skubėt. 
Toks jau amerikoniškas 
tempas. Čaplino filmoj yra 
daug juoko, bet daug joje 
ir teisybės.

-Įstaigose: paštuose, ban
kuose, kompanijų ofisuose 
taip pat labai sparčiai žmo
nės dirba. Lietuviškų įstai
gų tarnautojai ir valdinin
kai čia iš persidirbimo į li
gonines atsigultų, jie nepra
tę taip skubėti. Čekiui ban
ke iškeisti pas juos reikia 
bemažko valandos laiko, nes 
prie trijų langelių vis rei
kia palaukti. Savo tempu, 
žmonių išsimiklinimu ir ati
dumu Amerika tikrai pa
sauly pirmoji šalis. Čia Čap
lino filmos fantazija, mažai 
kuo skiriasi nuo tikrovės.

J. Jurginis.

Japonai Užmušė Anglą

Shanghai, birž. 7. — Ja
ponai kariškiai užmušė ang
lą R. M. Tinkler j, buvusį in
spektorių Shanghajaus po
licijos. Susikirtime tarp 
sfreikierių ir skebų audyk
loje, priklausančioje Angli
jo; piliečiams, vienas japo
nu kareivis kirto šautuvo

buože Tinkteriui į galvą ir 
mirtinai perskėlė ją.

Tiesia Palangos-Švento- 
sios Plentą

cija ties Palangos-Švento- 
sios plentą. Be to, ta pati 
Jaunimo Darbo Talka sta
tys Raudonės tiltą.

Kaunas, birželio 6 d.—Sa
vivaldybių depart mentas 
įsteigė Jaunimo Darbo Tal
ką. Sportiškoje ir draugiš
koje nuotaikoje ši organiza

Washington. — Pasikal
bėjime su spaudos atstovais 
prezidentas Rooseveltas ne
atsakė į klausimą, ar jis 
kandidatuos trečiai prezi^ 
dentystei ar ne.

Is kaires; j dešinę: Francijos užsienio reikalų minis
ters Bonnet, SSSR ambasadorius Anglijoj Ivan Mais
ky, ir Anglijos užsienio reikalų ministeris Halifax 

tariasi Gertėvoj dėl sudarymo bendros
A apsigynimo sutarties.

Majoras gen. Moseley, Amerikos fašistų vadas, pa
reiškęs, kad nazių organizacija yra gera, tik žydai 

negeri ir tie, kurie reikalauja rasinės ir tautinės 
lygybės visiems žmonėms.

D R. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7864
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dzūkai?—Ne, čia ne 
ale va cianai tai visi

jau nėra kokių vaistų 
baisiai epidemijai ap-

Man rodos, Vokie-

GIRTUOKLYSTĖ 
IR BLAIVYBĖ

Gerb. daktare! Labai daug 
mano gerų draugų yra tiesiog 
pražuvę nuo alkoholinių gėri
mų. Gyvena girtuoklių pasau
lyje! Ir, kas blogiausia, jie 
tuomi net didžiuojasi. Girdi— 
argi tu mane matei girtą? Ir 
nenoromis turi atsakyti, kad 
—aš tavęs niekad blaivo ne
mačiau. Va, sakau, ana die- 
ną buvai visai girtas, girtu
tėlis:. . .—Ale kas tau, atsako, 
aš tik girtą vedžiau namo, o 
jis, svirduoliuodamas, tai ir 
mane į visas puses stumdė. . . 
Pikfa ir juokinga! Lyg kad, 
Dzūkijoj būdamas, paklausi: 
ar čia 
dzūkai, 
dzūkai

Argi 
tai
stabdyti ? 
tijoj buvo išradę kokių tai 
lašų, kuriuos sumaišo su deg
tine—ir alkoholikas nuo dvie
jų stiklelių visiškai praranda 
norą gerti.

Aš irgi vienas iš tų gyvų 
nabašninkų, bet jau 4 metai, 
kaip gyvenu—ir jokio, abso
liutiškai jokio gėrimo iš svai
galų negeriu. Ir tiesiog džiau-1 
giuosi, kad negeriu. Taigi la-1 
bai norėčiau savo draugams ir i 
draugėms pagelbėti.

ATSAKYMAS
Galima tik pasidžiaugti, 

kad Jūs, Drauge, turite tokį 
tvirtą nugarkaulį! 
griežtu blaivininku ir 
norėtumėt ant blaivybės kelio 
vėsti!

Sakote, ar nėra kokių 
Deja, Drauge, tokių stebu
klingų lašų nėra. Ag būt yra 
tam tikrų vaistų, kurie maži
na girtuokliui norą gerti; vis 
dėlto daugiausia nusveria gir-

Tapote 
kitus

lašų.

tuoklio nusistatymas. Jei gir
tuokliui duosi kokių vaistų 
slaptai, be jo žinios, tai pa
sėkos bus nekokios. Bet, jei 
girtuoklį pertikrinai ir paskui 
duodi jam imti vaistų, tai ga
li išeiti ir ant gero.

Tokių “greitų” lašų, kaip 
kad Jūs minite, nėra. Yra ke*. 
lėtas skirtingų preparatų, bet 
ir jie nėra gerai imti akies 
plotu, be niekur nieko. Reikia 
jie pritaikyti sulyg bendra 
girtuoklio būkle, sulyg jo 
sveikata, ir paskui reikia jis 
pridaboti, patikrinti, kol jis 
beima tuos vaistus, kol galų 
gale išeina ant sauso kelio.

čia’ reikia patėmyti, kad 
blaivybė nėra taip jau griež
tas, visiškas atsisakymas nuo 
bile kokio gėrimėlio, žmogus 
gali sau siurbterti nuosaikiai 
kada ne kada ir jis vis dėlto 
bus blaivininkas.

Sveikatos žvilgsniu, žmogus 
gali nors ir kas dieną išgerti 
po stikliuką-kitą vyno, arba 
po porą stiklų alaus—ir tas 
jam žalos nepadarys, jei tik 
šiaip jis žmoniškai, sąmonin
gai užsilaiko,—maistą varto
ja gamtinį, nesugadintą, pasi- 

; mankšto pakankamai ore, 
. saulėj. Net ir degtinės gali- 
| m a išgerti po stikliuką ant 
dienos — ir tai žalos nebus, 
jei geri tą degtinę kiek at- 
miežtą (“high ball”).

Girtuoklis ypač daug sau 
žalos daro, kai jis geria ir 
geria ir beveik gėrimu ir te
gyvena. Tik retai kada ko
kio pyrago u žvalgo. Jis tada 
suserga netiek nuo alkoholinio 
apsinuodijimo, kiek dėl sto
kos vitaminų ir mineralų. Tik 
valgyk žmonišką maistą, tai, 
jei kartais kiek ir paragausi, 
bus fau ant sveikatos, ir blai
vybės neprarasi.

Klausimai ir Atsakymai
NEŽINO, KAIP VARDAS 
BUVO UŽRAŠYTAS, KAI 

ATVYKO f J. VALST.

Klausimas
Atvykau į šitą šalį kovo 

mėnesį, 1909 m., nepamenu 
laivo vardo nei kada atvykau. 
Ar galite man surasti tas in
formacijas? Ar galite, .taipgi, 
pranešti, kaip mano vardas 
buvo užrašytas rekorduose ir 
kada aš gimiau, ant tų re
kordų tas pažymėta.

Atsakymas
Nei vienas žmogus, apart 

valdžios darbininkų, negali 
egzaminuoti atvykusių imi
grantų rekordus* Todėl gi 
mes negalime tamstai praneš

ti, kaip vardas buvo užrašy
tas rekorduose, ir kiek senu
mo tamsta buvai, kuomet at
vykai į šitą šalį. •

Kartais galimas daiktas 
įsteigti tikrumą žmogaus at
važiavimo ir laivo vardą. Da
ryti tą, būtinai reikia turėti 
sekančių informacijų — apie 
kada atvykai, metus, mėnesį, 
ar pradžią, vidurį ar pabai
gą mėnesio, katrame uoste iš
lipai iš laivo, ir iš katro uos
to išvažiavai. Tos informaci
jos ir visos kitos, kurias imi
grantas gali pristatyti, yra 
pritaikintos prie surašo atvy
kusių laivų jį svarbiausius A- 
merikos uostus paduotu laiku.

F. L. I. S.
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Simaną, kurio ūsai 
be garso, pats sau,

Laukus 
ir, gal 

po ledu

dėde ?
vargiai bepasirody-

bu- 
pa-

su-
Ką

Donald Ogden 
Humphries se- 
— iždininku, 
sekami asme-

vaidinime ?
bet kad mano visi vakarai užimti, 
nedėldienio rytą liuosą,—Aldona

dalyvavo Stanislavskio paminėji- .

P. CVIRKA.
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LAISVE Trečias puslapis

LITEMTiūlA Kr
Ką Veikia Amerikos 

Rašytojai
Prieš savaitę laiko New Yorke įvyko Ame

rikos Rašytojų Sąjungos (League of Ameri
can Writers) trečiasis suvažiavimas. Išviso 
dalyvavo 453 asmenys.

Rašytojų Sąjungą sudaro pažangesnės 
krypties žmonės — rašytojai; Sąjunga 
rių šiuo tarpu turi 750.

Tenka pastebėti, kad šis suvažiavimas 
vo nepaprastai įdomus ir svarbus ne tik 
tiems rašytojams, bet ir plačiajai Amerikos 
visuomenei.

Rašytojas, kaip ir kiekvienas kitas mąs
tąs žmogsta, šiandien, mat, rūpinasi ne tik 
savo kūribiniu darbu; jis mato ir jaučia gal 
būt labiau negu kuris kitas žmogus, kas 
šiandien dedasi pasaulyj ir mūsų krašte. Jis 
mato pavojų demokratijai, pavojų taikai. 
Todėl suvažiavę rašytojai savo vyriausiu 
darbų programos punktu ir statė klausimą : 
kaip Amerikos rašytojas šiandien gali ge
riausiai pasitarnauti demokratijai ir taikai?

Suvažiavę rašytojai bendrų sesijų turėjo 
nedaug. Jie skirstėsi į mažesnes sesijas su- 
lyg “amatų,” jei taip galima išsireikšti. Sa
kysim, novelistai rinkosi ir tarėsi apie nove- 
lę-romaną, poetai apie poeziją, radijo rašy
tojai apie tąją sritį, o Hollywoodo rašytojai 
—apie kino, apie filmas, kurioms jie rašo.

Iki šiol mažai buvo kreipta dėmesio, sa
kysim, į rašytojus radijams; dar mažiau 
buvo rūpintasi Hollywoodo rašytojais. Tiek 
radijus, tiek filmą (judomieji paveikslai) 
šiandien vaidina milžinišką vaidmenį Ame
rikos žmonių nuomonei nustatyti; tai daug 
daugiau pasiekią žmones įrankiai, negu kny
ga. Šio suvažiavimo tikslas ir buvo: suburti 
visus rašytojus į vieną krūvą, išsiaiškinti, 
kas neaišku ir darbuotis bendrai; mušti iš
vien reakcijos ramsčius, demkoratijos prie
šus.

Įdomu pabrėžti tai, kad Hollywoode šian
dien Amerikos Rašytojų Sąjungai priklauso 
apie 270 rašytojų. Jei prieš kelis metus būtų 
kas nors sakęs, jog kada nors Hollywoodo 
rašytojai susiorganizuos, vargiai kas nors 
tam būtų tikėjęs. Jie ne tik organizuoti, bet 
yra pasiruošę kovoti prieš kiekvieną filmą, 
kuri būtų atsukta prieš pažangųjį žmonių 
judėjimą. Su jais eina išvien geras skaičius 
kino artistų ir net direktorių.

Sąjunga šiandien turi savo skyrius: New. 
Yorke, Hollywoode, Chicagoj, San Francis- 
coj, ir Washingtone.

Sąjunga priėmė konstituciją ir keletą re
zoliucijų. Valdybon išrinko: 
Stewarth prezidentu, Rolfe 
kretorium, Jerome E. Brooks

Vice-prezidentais išrinkti 
nys: Van Wyck Brooks, Louis , Bromfield, 
Malcolm Cowley, Langston Hughes, Ernest 
Hemingway, Vincent Shean, George Seldes, 
Upton Sinclair ir John Steinbeck.

Nacionalėn tarybon: Nora Benjamin, Al
ine Bernstein, Dorothy Brewster, Ivan Black, 
Sterling Brown, Harry Carlisle, Lester 
Cohen, Norman Corwin, George Danger- 
field, Martha Dodd, Marjorie Fisher, Henry 
Hart, Lillian Hellman, Oliver La Farge, Ed
win Lanham, Albert Maltz, Joseph North, 
Dawn Powell, W. L. River, Ralph Roeder, 
Philip Stevenson, Isidor Schneider, Gene
vieve Taggard, Jean Starr Untermeyer ir 
Richard Wright.

Garbės pirmininku—Thomas Mann.
Suvažiavime dalyvavo, beje, net 38 dele

gatai iš kitų kraštų: čechoslovakijos, Vo
kietijos, Filipinų Salų, Brazilijos, Čilės, Da
nijos, Airijos, Anglijos ir Puerto Rico. Di- 
džiausį svetimšalių skaičių sudarė vokiečiai 
rašytojai — daugiausiai pabėgę iš Vokieti
jos nuo Hitlerio teroro.

Apie šio suvažiavimo nutarimus mums 
teks dar ne kartą pakalbėti atskirais straips
niais. R. M.

rinius paliko sūnaus globoje, su kuriuom ko
mitetas ir veda visus susitarimus. Komitetas 
pasiryžo išleisti pirmutinį dainų sąsiuvinį, ku
riam išrinko virš dvidešimties dainų pritaikin
tų solistams, duetams ir chorams. Galutinai 
susitarta su velionies Petrausko sūnumi ir jau 
tariamasi su spaustuvėm dėl sąsiuvinio at
spausdinimo. Komitetas rūpinasi, kad rude
niui, kuomet prasideda parengimų sezonas, mi
nėtas dainų sąsiuvinis jau būt atspausdintas.

Kainą už sąsiuvinį komitetas paskelbs kai 
tik sužinos, kiek jo atspausdinimas kainuos.

K. Petrikienč, pirmininkė.

šiomis dienomis Aldona Šertvietytė (Shar- 
ry) baigė dviejų metų vaidybos kursą, Al
dona du metu studijavo New Theatre mo
kykloj. Ji perėjo tą visą mokslą, kurį pro
fesionalas aktorius-artistas turi žinoti. Per 
tuos du metu jai reikėjo sunkiai dirbti, čia 
įeina kūno judėsis vaidyboje, kalbos ryšku
mas ir technika; grimas, veikalo analizas ir 
daugelis kitų subjektų, kurie nelankiusiems 
teatrę mokyklas, nėra žinomi.

Miko Petrausko Kūri 
niams Leisti Komiteto 

Pranešimas
Be abejo kaip kas gal jau ir pamanė, kad 

M. Petrausko kūrinių išleidimo klausimas jau 
nuėjo užmirštin. Nors spaudoje apie tai, kas 
yra veikiama, nebuvo nieko viešai pranešta, 
bet komitetas, kiek jam buvo galima, darbą ve
dė ir juomi rūpinosi. M. Petrauskas savo kū-

Aldona Šertvietytė (Sharry)

Smagu apie Aldoną šertvietytę atsiliepti 
yra todėl, kad ji žinoma ne tik su ja artimai 
veikiantiems, bet ir plačiai publikai. Dar 
maža būdama, Aldona lankė Ateities žiedo 
Draugijėlės mokyklėlę. Čia ji pramoko ge
riau naudoti lietuvių kalbą. Vėliaus, dar 
prieš jos įstojimą į New Theatre School, Al
dona pasirodė vaidinimuose po Jono Valen- 
čio režisūra. Ir tuo laiku ji jau parodė savo 
talentą veikaluose “Praeities šešėlis,” “Par
tizanai,” “Iš Meilės” ir kituose.

Laike jos mokslo, būdama labai užimta, 
Aldona surado laiko dalyvavimui Lietuvių 
Liaudies Teatro vaidinimuose. Kada reikėjo 
ruoštis prie Stanislavskio paminėjimo; kuo
met buvo klausta:

—Na, kaip, Aldona, ar negalėtumėt imti 
dalyvumą

—Taip, 
Turiu tik 
atsakė.

Aldona
me. Ji atliko net kelias roles. Vadinasi, mo
kinosi ir dirbo, vaidino lietuvių publikai.

Šių metų pavasarį Lietuvių Liaudies Tea
tro komitetas sumanė duoti lekcijų apie vai- i 
dybą. Kreiptasi laišku prie Aldonos. Po trijų 
dienų ateina Aldonos laiškas, kuriame ji "ra
šo : “Tai labai geras sumanymas. Sutinku 
dirbti, kiek galėsiu.”

Jei ji davė žodį, kad bus repeticijose, 
sirinkime ar pasitarime, tai ji ir yra. 
apsiėmė ir prižadėjo, tai ir “ištesėjo.”

Atsakomybė, atlikimas savų pareigų,
lyvumas — yra pamatinis dėsnis veikloje. 
Ant tų, kurie punktuališki, gerai atlieka sa
vo pareigas, remiasi sėkmingumas mūsų vi
suomeninės veiklos.

Aldona šertvietytė turi tas geras ypaty
bes* visuomeniam darbui. MeS linkime jai jų 
laikytis ir ateityje. Vaidintojo-jos pareigos 
nėra, asmeniškos, — jos yra visuomeninės. 
Išauklėjimas visuomenėje pagarbos labai- 
daug reiškia artisto-artistės ateičiai.

Dabartiniu laiku Aldona dirba Lietuvos 
Pavilijonex. Vakarais ji jau vadovauja • vai
dybos klases. Ką ji išmoko, nori ir kitiems 
perduoti. Tai tik džiaugtis reikia tokiu nu
siteikimu. Sulaukus rudens, Aldona vėl grįš 
į teatro mokyklą ir studijuos režisūrą.

Mes linkime Aldonai geriausio pasisekimo 
plėtime ir vystyme jos meniško talento.

Tyli, lengva kovo pabaigos diena, 
dengiąs sniegas pajuodęs, sužliugęs 
būt, paskutinis. Telkšą grioviuose ir 
šnarą* vandenys kalba apie didžiąją permainą.
Saulės nematyti. Ją kloja skysti, plaišūs debe
sys, tačiau jos darbas visur pastebimas: nuo 
eglės šakos atkuitusi nučiuožia sniego pluta, iš 
sunkių lijundros šarvų išsivadavęs pakyla žo
lės stagaras ir linksmai sušvilpia vėjuje.

Apsiavęs veltiniais, užsimaukšlinęs zuikinę 
kepurę, kurios viena ausis su ilgu kaspinu kre
snoja į žingsnius, pamiškės keliu eina dėdė Si
manas, dvaro eigulis. Pasikinkęs virvute, jis 
tempia paskui save nedideles rogutes, pakrau
tas aukšta, geležimi kaustyta, dėže. Už dar il
gesnės- virves dėdė vedasi žalą, su dideliu, be
veik žemę braukiančiu, pilvu karvę. Gyvulys 
juda kantriai, nuleidęs galvą, pro šnerves iš
pūsdamas šilto oro rutulius.

Šone, tamsia, gyva siena stovi miškas. Jis 
ošia nykiai, baugiai, sakytum, jo tankmėj ka
žin kas vaitotų.

—Ū, kur eini, dėde?—staiga nuskamba bal
sas. Dėdė Simanas atsigręžia. Jaunų pušaičių 
gojus sušlama, šakos, dulkėdamos sniegu, pra
siskleidžia, ir iš jų išlenda kokių dvidešimt 
metų berniokas. Jo apskritas, raudonas veidas 
šypsosi, tartum šypsosi jo prasivėpę kailiniu
kai, atšokę kelnių lopai ir ant pečių užverstas 
kirvis. Nežinia tik kuo jis džiaugiasi: dėde 
Simanu ar greitu pavasariu.

—Ar ne Zanukas?—atsiliepia eigulis, pa
smaukdamas nuo akių kepurę ir pirštine nu
braukdamas įšilusią kaktą.—O ką čia darai?

—Ugi, į Šventgirį drožiu. Prie popiermalkių 
dabartis dirbu. Trys lytai per dieną. Tik mes, 
katrie iš aplinkui tiek gaunam, 6 katrie iš mie
sto, rakordiniai, tie iki puspenkto užvaro,— 
vis taip spinduliuodamas kalba vaikinas.

—Je,—pritaria negarsiai, pro nosį, dėdė 
Simanas ir, timpterėjęs roges, juda tolyn.

i Pasivijęs eigulį, Zanas eina greta, padėda
mas už virvės jam tempti važtą. Jis gyvom, 
nesočiom akim šmėkšlinėja aplinkui, apsidairo 
prisimerkęs ėmusiame giedrėti, vietomis su- 
plaišėjusiame, lyg1 ižas, danguje, ir sako:

—Jau ir pavasaris.. . Tik kad dieniukę kitą 
\ lytaus ir nueis viskas!

—Hm,—murmteli Simanas taip pat apsi
dairydamas, be noro, ir vėl greitai panarin
damas galvą.—Taip... taipos! — priduria 
jis po valandėlės, atsidusdamas, lyg duoda
mas suprasti, kad ne tai jam rūpi ir ne tuo 
jo mintys užimtos.

Abu tylėdami nusileidžia pakalnėn, per
eina tiltą, po kuriuo jau skardena plačia va
ga upokšnis, ir vėl pakyla kalnan. Miško oši
mo negirdėt, jį užgožia vandens klegesys.

—Oho! — atsipučia vyrukas, atsisagsty
damas kailinius, vis taip laimingai šypsoda
masis, raudonas, kaip putinas. ■O kur dė
dė dabartis? Ar ne pas mus?

1—Ne, — atsako tvirtai eigulis, žiūrėda
mas sau po kojomis. — Išsikraustau. Ponas 
atstatė. . . Girioj gyvenau, o iš vilko nepa
simokiau. šią gadynę reik iš vilkų mokytis, 
kad duoną turėtum, matai. . .

Jaunas darbininko veidas apsiniaukia, jis

atsigręžia į roges, vėl į 
kruta, sakytum, po jais 
kalbėtų senis.

—Tai čia nepasiliksi, 
—-Ne. Tuos kraštuos

siu, — pažvelgęs į tolį sako eigulis. —Kad 
nori išsilaikyt tokioje vietoje, turi urgzti 
prieš žmogų. Lėtas šuo, matai, nereikalin
gas, kad nekanda. Kąsk, į gerklę įsikabink 
artimui, pono naudą gindamas, tada ir būsi 
geras, dar paaukštytas. O aš ne tokis. Bloga 
mano širdis. . . Prieš biedną negaliu, prieš 
turtingą sylos neturiu. . .

Įkopę kalnan, keleiviai stabteli. Viršum 
jų galvų, pušyje, pradeda tuksenti. Simanas 
kilsteli galva ir akimis pajieško.

—Netikęs esu, — tęsia eigulis, perėmęs 
vadeles į kitą ranką. Matyt, kad sielvartas 
jį verčia išsipasakoti. —Anuosyk per girią 
einu, va, taip: dun, dun, — kerta. Manau 
kerta ar ne, reik pažiūrėt. Tokia tarnysta. 
Prieinu,—žmogelis kad tašo, kad tašo ber
žiuką. Strykt, kai griebsiu jam už apykak
lės, taip ir pasiliko saujoj pusė. . . Ir bėga. 
O senesnis už mane! Pasivijau, atėmiau kir-

• vį. Tai ką tu, sakau, įstatymą žinai, kad čia 
ne valia? Išsigando, parkrito, apkabino ma
no kojas... Dovanok, sausą kirtau! Savo 
įstatymą, girdi, man bėda užrašė, šiaudus 
nuo stogo sukūrenau, tvoras, styrame visa 
šeima, devynetą galvų, viena už kitą mažes
nė... o pinigo prasimanyt nėr iš ko. Taip 
ir verkia jis man. Graudu pasidarė: ant kū
no vieni skarmalai. Atidaviau ir tą beržiuką 
ir kirvį, — bala jį. Ir paleidau. Ne su vienu 
taip... daug paleidau. Anais sykiais, am
žinatilsį tėvą tavo užtikau rungui bekertant, 
taipos paleidau. Juk galėjau raštavot, į be
langę padėt, tik kokia man iš to nauda? 
Naudos jokios. Ponui iš to, žinok, parokavi- 
rrias yra: sugaus vagį, apkals, destis, ir ki
tas bijos. O kokie čia vagys, jeigu anys iš 
lauko ar girios paėmė dėl gyvasties savo ? 
Kad ponas turi šimteriopai daugiau už katą 
ir daugiau negu jam priguli, tai iš ko jis tu
ri ? Kitąsyk, dar jaunystėj, man toks galvo
tas elgeta mįslį pasakė... Įsilaužk, girdi, į 
magazinus, į pilnas klėtis, į blizgančius pa- 
locius ir ką tu paimsi—iš vagies paimsi. Dėl 
to išeina, kad tikri vagys karietose važi
nėja . . .

Paėjęs keletą žingsnių tylomis, Simanas 
pasirausia kišenėje, ištraukia kažką saujoje 
ir, sugrūdęs burnon priduria:

—Je, je. Neįtikome ponui, kad ne pikti. . .
Zanas eina užsimąstęs, vaikiškai pražiodi

nęs burną, su raukšle kaktoje.
Netoliese matyt sodyba, iš kurios padvel

kia svilinamos kiaulės ir šiaudų kvapas. Už 
jos vėl namai, paskendę melsvame rūke. To
li pragysta gaidys, lyg aukštai, ore, ir kaž
kur dar toliau jam atkartoja kitas.

—Musėt, dėdė dabarties naują tarnystą 
gausit? — sako vyrukas.

—Kokią tarnystą? — klausia eigulis be
veik rūsčiai, suglausdamas tirštus, žilus ant
akius. — šią gadynę man tarnystos jokios 
nėra. Visokių jų turėjau ir nepabuvau. Prie 
arešto namų už sargą stovėjau ir dešimtinin
ku ir prie valdiškų vandenų. . . Iš visur at
leido, kad ne piktas. Dėl to valdžiai iš ma-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

da-

Iš Arlingtono Dirbtuvės

Iš pasikalbėjimų su šios 
dirbtuvės darbininkais, ypač 
audėjais, gauni suprasti, kad 
nei vienoj kitoj dirbtuvėj nė
ra tokios bjaurios sistemos, 
kaip Arlingtone. Audėjai turi 
siūlų jieškoti su “flashlight”. 
Jie ne tik mažai uždirba, bet 
dar turi kitas išlaidas pasida
ryti, pirkdami lemputes sura
dimui siūlų.

Bet jeigu darbininkai turėtų 
uniją, tai taip nebūtų, nerei
kėtų dejuoti per ištisas valan
das, kaip bjauriai bosai elgia
si. nUijos pagelba darbininkai 
pataisytų darbo sąlygas.

O dabar kaip tik proga Ar
lingtono darbininkams ir dar
bininkėms turėti Textile Wor
kers of America uniją. Vei
klesni darbininkai eina per 
stubas ir surašinėja visus, ku
rie nori įstoti į uniją. Per stu
bas eina ir organizatoriai ir 
rašinėja darbininkus unijon. 
Vadinasi, unija padeda jums 
organizuotis.

Darbininkai, nelaukite, pa
kol kompanijos agentai išmes 
jus iš darbo. Laikas stoti uni
jon dabar ir kovoti už savo / 
teises ir geresnį gyvenimą. 
Unijos pagelba galite iškovo
ti geresnį gyvenimą ne tik dėl 
savęs, bet ir dėl savo vaikų.

Yra ir jaunuolių, kurie dir
ba Arlingtone. Tėvai turėtų 
juos raginti rašytis į unij 
CIO vadai, kaip Sidney Hi 
man ir John L. Lewis, deda ” f
didžiausias pastangas, kad vi
si audėjai būtumėte susiorga
nizavę. Amalgameitų rubsiu- 
vių unija ir mainierių unija 
jau yra išleidę milioną dole 
rių audėjų organizavimui ir 
sąlygų pagerinimui. Tų unijų 
darbininkai net patys specia- 
les duokles užsidėjo, kad grei
čiau būtų suorganizuoti teks
tilės pramonės darbininkai ir 
darbininkės.

Kaip greit turėsite uniją 
dirbtuvėje, taip greitai pasi
jausite, kad jūs pasiliuosavo- 
te nuo sunkaus jungo.

Tik American Woolen kom
panijos dirbtuvėse (Wool Mill 
ir Ayer Mill) mes turime uni
ją. Mes nuėję dirbtuvėn nesi- 
bijom bosų, nes žinome, kad 
turime už pečių organizaciją, 
kuri apgins mūsų reikalus. Ir 
nėra tos valandos, kad mūsų 
unijos viršininkai neturėtų pa
sikalbėjimų su dirbtuvės bo
sais, kad apgynus darbininkų 
reikalus. Direktorius J. Saler
no ir jo pagelbininkas L. Gik 
met atlieka didelį darbą dar
bininkų naudai.

Taipgi Wool Mill ir Ayer 
Mill darbininkai ir darbinin
kės mokėkite savo duokles į 
uniją, turėkite unijos narines 
knygutes pilnoje tvarkoje, ne
šiokite unijos guzikus, tai yra, 
ženklus dirbtuvėse, kad jus 
matytų, kaip tvirtai darbinin
kai yra organizuoti.

Unijos mokestis visai ma
ža : tik 25 centai į savaitę, ar
ba $1 į mėnesį. O kurie di 
nepriklausote prie unijos^ ts 
be jokio atidėliojimo įstokite

S. Penkių.

Draugijų Komisijos ži 
kite, jog “Laisves” spaustu* 
ve geriausia padaro 
kius spaudos darbus, 
gi daro - vertimus iš 
kalbos j lietuvių ir iš 
vių į anglų.
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Sleževičius, Kairys ir Dielininkaitis Reika
lauja Uždaryti Tautininkų Partiją

Tautininkų rėžimo laikai Lietuvoj nebegrįš, pareiškė liaudininkų, social-demokratų 
ir kl'lk-demų atstovai, kalbėdami Kaune; Reikalauja laisvų rinkimų į savivaldybes;

“Būdami laisvi, mes apsiginsime nuo priešo,” sako kalbėtojai

(Mūsų Specialio Korespondento)
Gegužės 21 d. Kaune atei

tininkų salėje įvyko naujas 
opozicijos mitingas. Tas 
mitingas reikšmingas tuo, 
kad jame dalyvavo liaudi
ninkų lyderis M. Sleževi
čius, krikščionių - demokra
tų atstovas dr. Dielininkai- 
tis ir net socialdemokratų 
atstovas — inžinierius Kai
rys. Be to, tai buvo pirmas 
mitingas Kaune po susirin
kimų suvaržymo. Buvo įdo
mu, ką kalbės opozicija ir 
kaip kalbės.

Salė sausakimšai prisi
kimšusi. Ypač daug darbi
ninkų. Pirmas žodį paėmė 
Kairys. Jo tame: “Artėjan
čio karo pavojai ir galimos 
jo išdavos.”

Aš čia jums nekartosiu 
visų politekonomijos dės
nių, kuriuos išdėstė Kairys, 
aiškindamas karo priežas
tis: visa tai susipratusiem 
darbininkam seniai aišku. 
Pabrėšiu tik čia, kad girdė
ti viešą kapitalizmo ir fa
šizmo kritiką po tiekos me
tų tylos kaž kaip vis dėlto 
nauja...

Man čia rūpi papasakoti 
jums svarbiausia tai, ką 
tie kalbėtojai sakė apie Lie
tuvą, apie vidaus ir užsie
nio Liętuvos politiką. Kai
rys nedaug tam paskyrė 
laiko. Jis kalbėjo daugiau
sia apie karo priežastis. 
Sausokai, bet nuosekliai ir 
moksliškai. Tai protinio ti
po kalbėtojas, argumentuo
jantis savo teigimus skai
čiais ir citatomis.

Kalba S. Kairys
Lietuvą jis palietė jau 

baigdamas kalbą: Lietuva 
yra apsupta dviejų kovo
jančių lagerių. Pasirinki
mas jai nedidelis: arba de

tinį ūkį, bet apie tai nenorįs 
čia plačiai kalbėti. Jis per
ėjo iš karto prie savo te
mos: “Lietuvos ir kitų ma
žųjų valstybių dabartinė 
padėtis ir uždaviniai”. — 
Jei mažosios valstybės ima 
mėgdžioti stambiąsias tota
litarines valstybes,—tai ly
gu savižudybei. Mažosios 
valstybės turi sudaryti pas 
save žmoniškas sąlygas, 
įvesti demokratines laisves, 
didinti savo piliečių atspa
rumą materialistinėms, kar- 
jeristinėms pagundoms, ug
dyti kūrybos dvasią, kritiš
kumo dvasią, kultūrinių ir 
moralinių vertybių brangi
nimą. Jei tokiai tautai tek
tų būti okupuotai ilgą laiką, 
ji vistiek išlaikytų savo tau
tiškumą. Tokį tautinį, auto
nominį gajumą išugdys ne 
centro valdžia, bet- savival
dybės, — vietinė valdžia, 
laisvai išrinkti jos organai 
ir įvairios kultūrinės, reli
ginės, ekonominės ir pan. 
organizacijos. Patys pilie
čiai turi turėti laisvę gru

įsitikini- 
sąlygose 
net ir

puotis pagal savo 
mus. Tik tokiose 
subrendę piliečiai, 
laisvės netekę, išmoks pa
tys rūpintis savo tautos ir 
kultūros saugojimu. Niekas 
tiek nepalaužia tautiečių at
sparumo, kaip subiurokrati- 
nimas ir sąžinės kompromi
sai. “Kas sėja pataikavimą, 
tas susilaukia išdavimo der
liaus!” (Atkreipkite dėmesį 
į tai, kad labai akcentuoja
ma savivaldybių ir laisvų 
rinkimų svarba. Tą patį ak
centavo ir Sleževičius. Tai 
centrinis mitingo klausi
mas.) Anglijos visas vidaus 
gyvenimas remiasi didžiau
sia savivaldybių laisve. Ka
ro metu vokiečiai su belgais 
ir f lamais turėjo daug dau
giau vargo, negu su- šiaurės 
Prancūzijos gyventojais, 
nes belgai ir flamai prieši
nosi kiekvienam pasikėsini
mui prieš jų savivaldybes, 
su kuriomis jie buvo orga
niškai suaugę, susigyvenę. 
Tai pamokinantis mums lie
tuviams pavyzdys!...

(Bus daugiau)

tui mums ne tik dirbti, nors 
ir idėjinis žmogus, ale ir tūlas 
kelionės ar taip pripuolamas 
išlaidas padengti iš savo kiše- 
niaus. Jeigu mes iki šiol taip 
manėme, tai todėl ten kores
pondento ir neturėjome. Jei
gu ne “Times’o” koresponden
tai, tai iš ten ir žinių vargiai 
turėtume. Gal kiek tuomi ir 
perdedu, bet nedaug.

Jeigu dabartinės “Laisvės” 
įplaukos nepajiegia pakelti 
tokių išlaidų, tai tam reikalui 
būtų ne pro šalį tokio kores
pondento entuziastams su
tverti fondą, nors tokiems 
fondams dirva ir būtų gana 
nualinta. Aš pirmas prie to
kio fondo prisidėčiau.

O kitu atveju, “Vilnis” taip
gi badauja tokio korespon
dento. Galėtų ir “Vilnis” prie 
tokių, išlaidų padengimo pri
sidėti, ir sykiu tą pat kores
pondentą turėti. Tas labai ga
lima, nes visai nedaug kas 
skaito tuodu abu laikraščiu, 
apart mūsų spaudos 
dintų patriotų. O 
tilptų tūli 
jau tokių 
dysi. Gi 
skaitytojų 
vieną arba kitą laikraštį.

Prie progos, turiu pasakyti, 
jog tokio korespondento rei
kėtų ir iš Lietuvos. Ar nebū
tų puiku ir žingeidu tokius 
aprašymus turėti iš Lietuvos 
gyvenimo, kaip kad tilpo ke
lis sykius “Laisvėj” paimti 
raštai iš “Lietuvos žinių” apie 
kurpius, grabius, barberius, 
tarnaites? Tokiais aprašy
mais nupieši tikriausį tenaitinį 
gyvenimą, ko niekas negali 
užginčyti, ką bile vienas gali 
spręsti, ar tai gerai ar prastai.

Lietuvos Rašytojas 
Juozas Jurginis 
Mass. Valstijoj

Aukos Lietu
vos Reikalams

gai, J. Kinderis—po $1; smul
kių aukų—$3.32.)\

Tvaranavičius, Antanas,
Philadelphia, Pa., $2.50.

Viso $182.32.

dėlJuozas Jurginis yra tik 
trumpo, laiko atvažiavęs Ame
rikon. Jis yra pažangus ra
šytojas ir bendradarbiauja 
Lietuvos pažangioje spaudoje.

Jis kalbės apie Lietuvos 
kultūrą,! sekamose vietose:

Worcester, Mass., birž. 12
Lawrence, Mass., birž. 13
Bostoų, Mass., birž. 14 ir 15
Montello, Mass., birž. 16-17
Norwood, Mass. birž. 18

i D. Lukienė.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YOR

KE AUKŲ PAKVITA
VIMAS No. 8

Minersville, Pa.

užgrū- 
jcigu ir 

tie patys raštai, tai 
skaitytojų neatbai- 
tūkstantinės mūsų 

armijos teskaito

Vien tik pasakymas, būk ten 
gerai ąr prastai, neatstos to
kių korespondencijų, vaizde
lių, įspūdžių . . .

Tokis korespondentas netu
rėtų daugiau kaštuoti Lietu
voje, kaip Sovietų Sąjungoje.

Tuomi turėtų daugiau rū
pintis laikraščio dalininkų su
važiavimas. Tačiau, jeigu rim
čiau toks suvažiavimas nepa
galvoja apie šį dalyką, tai ne 
pro šalį apie tai pakalbėti ir 
per Į spaudą. A. Gilman.

Nuo Redakcijos. Drg. Gil- 
manas turėjo pastebėti, kad 
Lietuvoje mes turime specia
lių korespondentų. Jų raštai 
telpa dienraštyje.

Kas liečia korespondentą 
Sovietų Sąjungoje, tai mes jį 
irgi turime. Tuo mūsų kores
pondentu yra A. Ramutis. De
ja, jis tuo tarpu sunkiai su
sirgo ir sanatorijoje gydosi. 
Kaip greitai pasveiks, taip 
greitai, tikimės, jis vėl mums 
rašinės.

Klaipėdos Tremtiniams:
Kanados Lietuvių Komitetas 

Lietuvos Liaudžiai Ginti, Mon
treal, $25.00.

SLA 359 kuopa, Dorches
ter, Mass., $5.00.

Lietuvos Nepriklausomybei 
Ginti Komitetas, Kanada (šią 
sumą suaukojo: Montrealio 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Pa- 
šalpinė Draugija $20; LLD 
137 kuopa $5; LLD 47 skp. 
$5; LDD $10; atskiri amens 
$15.), $55.00.

Hudson, Mass., $25.00.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystė, Lowell, Mass., $10.
Lietuvių Darbininkų Susivie- i 

nijimo 84. Skyrius, Wheeling, 
W. Va., $2.00.

Tvaranavičius, Antanas, 
Philadelphia, Pa., $2.50.

SLA 3 apskr., Pittsburgh, ' 
Pa., $25.00.

Apsigynimo Fondui
Lietuvos Nepriklausomybei 

Ginti Komitetas, M o n t r e ai, 
Kanada,, iš atskirų asmenų 
surinko $3.00.

SLA 169 kp., A m b r i d ge, 
Pa., $27.32. (Šią sumą suau
kojo kuopos nariai: B. Grum
ba $10; P. Pivaronas $5; M. 
Grambienė, Ad. Gramba, Mi
liukai, Urbanai, Kinderienė, 
K. Gegužis, J. Briedis, Evol-

Birželio 18 d. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) 
Pirmas Apskritis rengia šioje 
apylinkėje, Llewellyn parke, 
išvažiavimą, didelį pikniką. 
Pikniko vieta randasi didelėje 
girioje tarpe aukštų medžių, 
gražiai įtaisytam parke.

Šiame piknike visiems bus 
smagu laiką praleisti prie pui
kios muzikos. Dėl šokių yra 
įrengta patogi svetainė. Todėl 
kiekvienam bus smagu pasi
linksminti.

Be to, bus skanių valgių ir 
‘gėrimų. Malonu bus senus 
draugus susitikti ir su naujais 
susipažinti.

Nepamirškite birželio 18 d.!
Kviečia Rengimo Kom.

Užbaigtas Briggs Automo
bilių Viršų Streikas

Detroit, Mich. — Pasibai
gė trijų savaičių streikas 
CIO Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos prieš 
Briggs auto, viršų kompa
niją. Streikui baigti tarpi
ninkavo valdiškas taikyto
jas James F. Dewey. Pama
tinis ginčai buvo dėl unijos 
pripažinimo, ir ji tapo pri
pažinta.

\______

Reikalingas Ko 
respondentas

Vis daugiau ir daugiau pra
dedu manyti, kad “Laisvei” 
būtinai reikalingas savas ko
respondentas Sovietų Sąjun
goj. Kol ėjo “Raud. Artojas,” 
tol būdavo šiokių tokių žinių 
iš tenaitinio vidaus gyvenimo. 
Jam užsidarius, tokių žinių 
arba visai nebegauname, ar
ba labai mažai. Didžiumoj 
ką gauname, tai tam tikro 
pobūdžio tezius, arba ilgo tu
rinio raportus, apimančius 
arba visą tenaitinę ekonominę

mokratija arba totalitarinis padėtį, arba išlaukinę ar vi
lkimas. Pavojai kai kam 
atima energiją, atima ini
ciatyvą. Kairys šaukė į ko
vą prieš fatališką pasyvu
mą, prieš avių bandos poli
tiką. Šaukė gintis nuo už
puolimo, pabrėždamas, kad 
apsigynimas įmanomas tik 
tada, kai kraštas palaisvin
tas. Jis mušė tautininkų 
argumentą prieš demokra
tiją, kad kaimynai nemėgs
ta jos ir dar gali mus pulti 
už tai. “Mes gerai žinome, 
kad tie kaimynai tik tada 
nepuola mažųjų valstybių, 
kai negali. O pretekstą, kai 
jiems reikia, jie visuomet 
suranda. Turim eiti. laisvės 
keliu. Naujoji vyriausybė 
sutikta su džiaugsmu visoj 
Lietuvoj. Reikia, kad ji eitų 
Lietuvos gyventojų pagrin
dinių reikalavimų tenkini
mo keliu, kad Lietuva būtų 
vieninga, kad pavojaus va
landą visi kaip vienas stotų 
jos ginti.”

Dielininkaitis prieš 
Tautininkus

Po Kairio žodį gavo
dininkaitis. Jis jauniau- 

iš visų trijų kalbėtojų, 
balso, iškalbus, 
retoriškom fra- 

paįvairinantis turinį, 
mis net iki patoso pa- 
iantis oratorius. Jis 
ėjo tuo, kad turi atski- 

nuomonę apie kapitalis-

dr.

ipraus

dujinę politiką.
Nesakau, kad' tokių rapor

tų nereikalinga. Jie reikalin
gi ir taipgi pageidautini karts 
nuo karto. Tačiau tuomi jo
kios šalies vidujinio gyvenimo 
nenušviesi, neparodysi, kaip 
žmonės, darbo masės gyve
na: jų vargai, bėdos, geru
mai ir linksmumai, pasitenki
nimai ir nepasitenkinimai. 
Tik smulkmenomis galima su 
kita šalimi supažindinti ti
kriau, padaryti žmones tai ša
liai prielankius ar priešin- 

j gus.
Tūluose Amerikos buržua

ziniuose laikraščiuose laiks 
nuo laiko telpa tai vienokios, 
tai kitokios tūlų ypatų, ten bu
vusių, žinutės, pasakaitės. 
Dažnai jos paimtos iš pras
čiausių gyvenimo atsitikimų. 
O daugiausia jos tiksliai to
kios pagamintos pažeminimui 
Sovietų tvarkos, apipurvini- 
mui darbininkų valdžios.

Iš tos priežasties, tų laik
raščių redaktoriai pliekia il
giausius straipsnius, šaukda
mi: žiūrėkite, ten per dvide
šimt metų komunizmas prak
tikuojamas, o nieko gero gy
venimui nepadaryta! Tokiais 
būdais jie vis, dar gauna ne
maža pasekėjų ir darbinin
kuose, kurie jų pasakoms ti
ki. Reikia atminti, kad dar 
daug yra ir darbininkuose 
neviemų Tamošių, kuriems 
stačiai turi pirštu parodyti, 
kas Sovietų Sąjungoj geto 
nuveikta dėl darbininkų.

Kad ir geros žinios, bet jos 
yra dvejopos. Jeigu, kaip da-

bar dažnai yra daroma, pas 
mus, paskelbsi, jog tiek ir 
tiek spyžio ar plieno tonų pa
gaminta Sovietų Sąjungoj į 
menesi ar metus, tai dar ne 
Visiems bus aišku, ar tai (ge
rai ar prastai, ar per daug 
tiek, ar per mažai. Arba, 
vienu žodžiu pasakęs, kad 
ten gerai ar prastai, irgi var
giai ką įtikinsi. Taip pasa
kius apie bile šalį nebus (pil
nos tiesos, nebus aiškaus pa
veikslo. Iš to daugel kas' ga
li padaryti savotiškas išvadas.

“Laisvei” reikia šitokį ko
respondentą Sovietų Sąjungoj 
turėti. Reikia turėti tokį 
žmogų, kuris 'ne tezių iij il
gų raportų rašymu užsiįma, 
ale trumpom žinutėm, vaizde
liais, įspūdžiais, ir tam pana
šiai. Jeigu galima prilyginti, 
tai panašūs raštai pageidauja
mi, kaip mūsiškės korespon
dencijos iš Amerikos dirbtu
vių ir miestų.
ų Ir pageidautinas būt žmo
gus, kuris užsiima kitu darbu 
darymui pragyvenimo, o ne 
vien iš rašymo gyveno. Tokis 
korespondentas galėtų para
šyti iš darbavietės, iš teatrų, 
poilsio namų, parkų, 
taip iš gyvenimo
apie savo paties gyvenamą 
vietą, iš sporto sueigų, ir taip 
panašiai, žodžiu sakant, ra
šinėtų iš viso gyvenimo, ką tik 
jis ten mato ir kas tik būtų 
bile kam žingeidu žinoti.

Šitokiu tik būdu mumsi ga
li nupiešti tikrąjį tenaitinį gy
venimą. Ir šitokiu tik būdu 
išmoks pažinti ir mūsų ne^ier- 
nieji Tamošiai, jog ten ištįkrų- 
jų tveriamas geresnis darbi
ninkams gyvenimas, negu bile 
kur kitur. Nes, manau, šitaip 
piešiamas tenaitinis gyveni
mas bus daug lengviau su
prasti ir pažinti bile kairį.

Tik nereikia manyti, kad to
kį korespondentą būtų gąlima 
tikėtis veltui. Nesakau, kad 
jam reikėtų mokėti pragyve
namą algą. Tačiau apie šimti
nę metams, ar net ir daugiau, 
turėtume jam sukrapštyti. 
Mat, mes negalime norėti vel-

ūkių, 
nuotikių,
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LAISVES’ PIKNIKAS
•ar KETURI CHORAI DALYVAUS PIKNIKE

Sekmadienį, 2 Liepos July 2nd
Piknikas Prasidės 10 Vai. Ryto, Muzika nuo 2 P. M.

BUS CLINTON PARK, ■**■« * A'«‘- MASPETH, N. Y.
&

Ml

Brooklyn© Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, dainuos šiame piknike.

Taipgi programe dalyvaus Sietyno Choras, Newark, vadovaujamas B. Šalinaitės; Bangos Choras, 
Elizabeth, vadovaujamas Aldonos Klimaitės ir Pirmyn Choras, Great Neck, vad. Geo. Kazakevičiaus.

Dvi Drkeslros 3 r o s Šokiam
Pinigines dovanos prie įžangos bilieto per

kant iš anksto: 1-ma $10; 2-ra $7; 3-čia $5 ir 
4-ta $3* Iš anksto įsigykite įžangos tikietąlr iš
bandykite saVo laimę. Įžanga 40c asmeniui.

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes dauge
lis bus atvykę į Pasaulinę Parodų. O dienraščio 
“Laisves” piknikas arti Pasaulinės Parodos. 
Prašome kreiptis į “Laisves” raštinę, 427 Lori
mer St., Brooklyn, ir įsigyti bilietus iš anksto.

Rengėjai.
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WW!*W



-

šeštadienis, Birž. 10, 1939 LAISVE Penkfea pualaįh

Laisvoji Sakykla
Suteikite ir man bent žodelį 

išsireikšti. Nes andai skaičiau 
“Laisvės” 124 num. tūlo drau
go rūgones apie atsibuvusios 
Lietuvių Darb. Susivienijimo 
V Apskričio Konferencijos 
Hartford, Conn. Tas draugas 
“Mitinge Buvęs” už vis la
biausiai nepatenkintas, kodėl 
delegatai nepaaukojo kokios 
penkdešimkės iš LDS V. Ap
skričio iždo buvusiem Ispani
joj liuosnoriam kariam. Ant 
galo savo rašto jis, dar išjuok
damas delegatus, priduria: 
“Nu, ir suvažiavę buvo mūsų 
visi ‘susipratusieji’.”

Nesuprantu, kodėl “Mitinge 
Buvęs” taip pažemino LDS 
narius delegatus, juos pava
dindamas “susipratusiais”? 
Norėtus paklausti to draugo 
(ne taip aukštai susipratu
sioj : a. Ar jūs manote, kad 
LDS delegatai suvažiuoja į 
konferencijas dėl to, kad jie 
susipratę? b. Ar kuopų rinkti 
delegatai neprivalo pildyti di
džiumos narių pageidavimus 
suvažiavimuose - konferenci-' 
jose? Man rodos gerai daro
ma, kad narių pageidavimai 
pildomi, nes jų reikalai atsto
vaujami. Delei to buvusioj LD- 
S konferencijoj išaukota Ispa
nijos liuosnoriam kariam ga
nėtinai ir štai kodėl:

Nuo seniau iš naYių girdėtis 
nusiskundimai, kad apskričių 

’konferencijose iššvaistomi pi
nigai įvairiems dalykams, o 
per daug skrumniai būdavo 
skirdavo dėl pačios organiza
cijos pakėlimo, kaip dėl va
jaus pravedimo, dėl apšvietos 
pakėlimo nariuose, kaip prisi
laikyti sveikatingumo, dėl be
darbių fondo, dėl paliegėlių ir 
našlaičių.

Praeityje buvo per daug 
skūpūs šio apskričio komite
tai. Bet keno kaltė? Nugi, 
konferencijose būdavo išau- 
kojami pinigai, o kai prisiei
davo atlikt organizatyvis dar-

Chicagos Žinios
užsi-

buvo 
Nuolat 

ir per ilgus

traukęs pilnus pląučius an
glių ir dažų dulkių, turėjo 
sunkumą ant krūtinės (dusu
lį). Pereitą žiemą bedirbant 
teko parpulti ir
gauti krūtinę. Nuo to vis 
daugiau negalavo ir pagalios 
amžinai akis užmerkė.

Draugas Mikolaitis 
pažangus žmogus, 
skaitė “Laisvę
metus priklausė prie Litera
tūros Draugijos. Buvo geras 
unijistas, rūpinosi, kiek pajie- 
gė, darbininkų judėjimu. Am
žius ir silpna sveikata nelei- 

ijnilžiniškų 
et pagel- 
t. veikti.

Lawrence, Mass.

pavyz- 
atlikus 

Susivie- 
visam

bas, nebūdavo gana pinigų. 
Atmenu kartą draugas siūli- 
nėjo keliem sykiu ir man laiš
ką, kad nuvyktume į farmas 
ir įrašytume visą šeimyną į 
LDS. Bet niekas neapsiėmė. 
Kodėl neapsiėmė? Todėl, kad 
nei vienam nei centas per Ko
mitetą nepasiūlyta nors kelio 
lėšom, nekalbant apie sugaiš
tą laiką, na, ir niekas tos šei
mynos nenuvažiavo įrašyti, to
kiu būdu Susivienijimas nete
ko grupės-visos šeimynos, o 
veikiausiai inšurans kompani
jų agentai tą šeimyną prikal
bino ir įteikė kompanijų poil
sius. Dar ir daugiau 
džių surastume, kur 
būt buvę ant naudos 
nijimui, jo nariam ir
judėjimui abelnai. Bet vis tie 
finansai kliudė, kad jų nebu
vo.

Sakoma, geriau vėliau, ne
gu niekados. Todėl buvo pa
darytas šioje LDS V Apskr. 
konferencijoje griežtesnis pa
sisukimas su finansais, kad 
jie būtų labiausiai naudojami 
išauklėjimui didelio Lietuvių 
Darb. Susivienijimo, kad ne
reiktų daugiau Apskričio Ko
mitetui būti skūpiam, kad bū
tų galima pasiųsti draugus į 
kolonijas su vajaus reikalais, 
su apšvietos, 
reikalais ir tt.

jklėsime didelį Susivienijimą, 
tada, aišku, jis galės paauko
ti po daug didesnę sumą, ai
tai bus lojalistų kariai, ar tai 
klaipėdiečiai pabėgėliai, že
minimais ir rūgonėmis LDS 
neišauklėsime.

sveikatingumo 
O kada išau-

. .Juozas.
Kadangi buvo 
pastabas kon- 
dedame šio

Nuo Red.: 
leista padaryti 
ferencijai, tai 
draugo pateisinimą konferen
cijos elgesio. Tuomi šis visas 
dalykas ir baigiasi. Daugiau 
ginčų neleisime ir prašome 
draugus nerašyti ir nepykti.

Easton, Pa

do jam nuveikti 
darbų, tačiau visuon 
bėdavo, kiek galin 
Parduodavo parengimų tikie- 
tus lankė susirinkim 
kalbas, vienu godžiu, buvo 
tai draugas, visa širdžia atsi
davęs darbininkų judėjimui.

Pereitais metais d. Miko
laitis ir jo šeimyna perkentė 
baisų smūgį, kada jų myli
mas sūnus tapo kritiškai su
žeistas darbe, nutraukta jam 
buvo ranka ir po didelių ir 
ilgų kankynių mirė. Abu, te-' 
vas ir sūnus tapo aukomis ka
pitalistinio surėdymp, siste
mos, 
gumi, 
pelno

Jis 
myną, ypatingai anūkę 
rūsio sūnaus dukrelę), 
sykiu su savo mamyte pas d. 
Mikolaičius gyveno. Jis pa
liko didžiausiame nuliūdime 
savo mylimą žmoną Bronisę, 
duktę Marę, sūnų William ir 
dar vieną dukterį Lietuvoje. 
Paliko taipgi anūkų. 
54 metų amžiaus.

Kadangi d. Mikolaitis buvo 
laisvas nuo religijos, tai tapo 
palaidotas gegužės 27 d. be 
kunigo patarnavime!), ant 
miesto kapinių. Išpildžius rei
kalavimą mirusio šeimynos, 
kurie yra religiniai žmonės, 
nebuvo sakyta jokia 1 atsisvei
kinimo prakalbėlė laike, lai
dotuvių. Visgi tenka didelis 
kreditas mirusio draugo žmo
nai, kad nors ant tiek pager- 
V. ---- jog

ser

us, pra

___ > surėdymo, ___  
kur žmogus nėra žmo- 
o vien įrankis daugiau 
išnaudotojui.
labai mylėjo savo šei- 

(mi- 
kuri

Buvo

Iš Pašai pinių Draugijų Są
ryšio atsibuvusio koncerto. 
Čia telpa vardai tų, kurie au
kavo Klaipėdos pabėgėliams. 
Aukavo sekamai:

Po $1, A. Daimantas ir M. 
Dvareckas; po 50c, J. Tamu- 
lionis; po 25c, R. Zuromskie- 
nė, M. Zautra, O. Butėnienė, 
V. Balčiūnienė, A. Marcino- 
nis, F. Vanagas, G. Kapeika, 
J. Supetris, A. Slakienė, P. 
Bagdonas, L Kubiliūnas, M. 
Pinkus, M. Jukelutė, J. Graš- 
ka, V. Mikulienė, M. Bulota, 
M. Miškinis, J. Peslikas, N. 
Šupetrienė, Mrs, Mazalauskie- 
nė, G. Miškinienė, K. Kuda- 
rauskienė, E. Tamulionienė, 
J. Tamošauskas, M. 
Barbatavičienė, O. Gabro- 
nienė, Račkauskienė, J. Bie
liauskas, Ch. Sasnauskas, J. 
Laukaitis, J. Marjauskas ir V. 
Volungienė.

Vardan nukentėjusių mūsų 
brolių ir seserų, Klaipėdos pa
bėgėlių, tariame širdingai ačiū 
už aukas.

O dabar labai svarbus pra
nešimas Lawrence ir apylin
kės lietuviams. Kurie norėsite 
išgirsti* iš Lietuvos pribuvusį 
žurnalistą ir labai gabų rašy
toją, poną Juozą Jurginį, tai 
būkite L. K. Kliubo svetainėj, 
birželio 13 d., 7 vai. vakare. 
Jis čionai bus ir duos paskaitą 
apie Lietuvos gyvenimą.

Visi lietuviai dalyvaukite.
šitas prakalbąs rengia Lie

tuvos Gelbėjimo Fondas, kuris 
apima visas Lawrence draugi
jas.

Nepamirškite matyt svečią 
iš Lietuvos.

S. Penkauskas.

Kiekvienas miestas & 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

buvo visai netikėta, nes 
d. Mikolaitis tūlą laiką 
sunkiai sirgo, bet 
pradėjęs sveikti ir

jau 
dar 

kas-
Li-

Mirė d. Juozas Mikolaitis
Ketvirtadienį, gegužės 25 

d., išgirdome liūdną žinią, kad 
6 vai. ryte Betts Ligonbuty 
numirė d. Juozas Mikolaitis. 
žinia 
nors 
gana 
buvo
sekmadieny dirbo savo 
dieniniame užsiėmime, 
gonbuty jam teko išbūti tik 
keletą valandų.

Kadangi buvo tai malonus, 
tykus ir širdingas žmogus, my
lintis pažangą ir apšvietą ir 
susipratęs darbininkų klasės 
narys, tad priseina kiek pla
čiau apie d. Mikolaičio gyve
nimą čia pabrėžti.

Iš Lietuvos (.Naumiesčio) 
d. Mikolaitis atvyko šion ša
lin 25 metai atgal. Taip, kaip 
ir tūkstančiai kitų darbinin
kų, jis j ieškojo geresnio ir 
laisvesnio gyvenimo. Deja, 
kaip tie tūkstančiai, taip jis 
tos svajotos laimės čia nerado. 
Rado vien sunkų, sveikatą 
naikinantį darbą, begalinį iš
naudojimą ir besotų darbda
vių godumą. Viskas tas suė
dė dar amžium neseno žmo
gaus sveikatą ir nuvarė be 
laiko į kapus.

Atvykęs Amerikon, per su
virs 12 metų d. Mikolaitis dir
bo anglių kasyklose. Kašto
ne, kur išgyveno apie 13 me
tų, visą laiką dirbo pas C. K. 
Williams (dažų išdirbystėj). 
Kaip viena, taip kita indus
trija sunkiai atsiliepė ant jo 
sveikatos, ypatingai C. K. Wi
lliams Co. darbininkai daug 
nukenčia nuo unodingų dul
kių, o mažai tesirūpina savo 
darbininkų sveikata. Ne vie
nas ten dirbdamas pasiliko 
arba paliegėliu arba be laiko 
tapo nuvarytas kapan. Ir d. 
Mikolaitis per ilgus metus pri-

bė velionio įsitikinimus, 
nešaukė jam: kunigo kaip 
gant, taip ir numirus.

Palaidotas tapo labai 
Buvo daug gražių 

nuo žmonos, vaikų, mar- 
ir anūkės, nuo kaimynų, 
C. K. Williams darbinin-

gra- 
vai-žiai. 

nikų 
čios 
nuo
kų, nuo ALDLD 13 kuopos, 'ir 
nuo Lietuvių Piliečių Kliubo.

Mums gaila netekus bran
gaus draugo, ištikimo darbi
ninkų judėjimui draugo. Jei
gu visi iki vienam nors tiek 
dirbtų, kiek dirbo d. Miko
laitis, šiandien mūsų judėji
mas būtų daug turtingesnis. 
Lojališkumas (atsidavi m a s ) 
tam judėjimui yra brangus 
dalykas, nes tokie draugai 
kritiškame momente neaplei
džia to judėjimo, bet arčiau 
prie jo glaudžiasi. ;Tą gerai 
/įrodė d. Mikolaitis praeityje, 
laike ginčų, tarpsavinių kovų 
ir skilimų. Jis neapleido to 
judėjimo, bet kaip, sykį' man 
buvo išsitaręs: ‘‘Kas bloga, 
kas negera, tą galime patai
syti iš vidaus, kam bėgti ir 
jieškoti svetimų dievų...” 
Kaip teisingi buvo tie d. Mi- 
kolaičio žodžiai!

Užbaigiant, mes reiškiame 
širdingą užuojautą d. Miko- 
laičio šeimynai, ypatingai jo 
žmonai perkęsti sunkų smūgį. 
Netekome brangaus draugo, 
jo vietą turime užpildyti nau
jomis spėkomis. O jūs, drau
ge, ilsėkitės amžinai svetimos 
šalies žemelėje. Jūs užbaigėt 
savo rūpesčius ir vargus. 
Prieš mus, jaunesnius, stovi 
dar didelis darbas, darbas už 
laimingesnį rytojų, už laisves
nį gyvenimą, už padarymą 
šios šalies tokia, kokią jūs 
svajojote surasti čion atvyk
damas 25 metai atgal!

Eugenija.

Kiekvieiias ftpšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovėm

visos valstijos, atstovaujančių 
darbo unijas, įvairias organi
zacijas, draugijas. t Konferen
cija apsvarstė tokius dalykus, 
kaip pašalpos davimas, farme- 
rįų šelpimas, namų statymas, 
seno amžiaus pensijų davi
mas, civilinė laisvė, darbinin
kų ^statymai,! sveikatos ir švie
timosi dalykai.

Chicagos miesto ' burmist- 
konferencijoj 

daug 
jį di- 
užgir- 
nusi- 
daly-

republi- 
Didieji 
krautu-

Gegužės 31 Springfielde 
valstijos senatas balsavo prieš 
“Lantz Bill” (16 už ir 26 bal
sai prieš), tą kenksmingą dar
bininkams įstatymą. Pats Chi
cagos miesto burmistras Kelly 
buvo nuvykęs į seimelį, kame 
pusėtinai turėjo darbuotis su
organizavimui p r o g r esyvių 
grupės, kad šis reakcinis bi- 

Į liūs nepraeitų. Republikonai 
jau bandė bilių atidėti ateities 
apsvarstymui, jkuomet pasiro
dė toks didelis bruzdėjimas, 
bet progresyviai, darbo unijos 
ir demokratai, taip gerai dir
bo prieš tą bilių, kad jis dau
giau nesipainios.

Tai didelis smūgis 
konams ir reakcijai, 
miesto fabrikantai ir
vių savininkai, pats komerci
jos biuras dirbo sušilę, kad 
Lantz bilius būtų pravestas, 
ir miesto laikraščiai irgi prisi
dėjo prie tos grupės. Mat, 
tose valstijose, ’kame republi
konai gavo viršų per pereitus 
rinkimus, jau gana daug bilių 
perleido prieš darbininkus ir 
jų unijas, tai ir čionai tą pat|į 
norėjo padaryti.

Seimelyje taip pat priėmė 
bilių dėl “relief,” būtent, pa
skyrė 72 milionu dolerių dėl 
1939 ir 1940 metų bedarbių 
šelpimo, tai išeis po $4,000,- 
000 į mėnesį, čia vėj buvo 
gana didelis pasipriešinimas 
prieš paskyrimą tiek pinigų 
dėl bedarbių ir biednų žmo
nių sušelpimo, bet Chicagos 
burmistras Kelly taip pat pa
sidarbavo ir su demokratų 
partijos vadais pasikalbėjo, 
susitarė ir Kelly išaiškino 
jiems, kokia sunki padėti&^yra 
Chicagos bedarbiams ir abel
nai visur, kad reikia juos su
šelpti. Vienu žodžiu, Kelly 
gerai darbuojasi už žmonių 
reikalus.

tras Kelly šioj 
dalyvavo ir pusėtinai 
ko pasakė ir delegatai 
dėlių plojimu priėmė, 
d^mi jo progresyviską 
statymą. Konferencijoj
vauja virš 200 delegatų, at
stovaujančių 500,000 žmonių,. 
Konferencijon atvyko ir 
Springfieldo burmistras Kapp 
ir pasveikino delegatus, linkė
damas jiems gero pasisekimo 
dėl šių svarbių dalykų ap
svarstymo.

—o—
Gegužės 31 d. Chicagon at

vyko pasauliniai garsus Ame- 
I rikos politinis kalinys Tom 
Sioney. Jis čionai tik trum- 

laiką pabuvo. Teko jam 
aplankyti kai kurių darbo 
unijų, ofisus. Padėkavojo jiem 
už jo išliuosavimą, už prisi
dėjimą prie tos kovos, kuri’ 
per 20 metų užsitęsė. Chica- 
gps darbininkų unijos labai 
daug dirbo ir pinigų sukėlė 
per tuos visus metus išliuosa- 
vihiui šio darbininkų klasės 
sūnaus ir vado. Aplankęs žy
mesnes darbo unijas ir susi
pažinęs su miestu, išvyko į 
New Yorką. Dabar Mooney 
važiuoja po* Ameriką su pra
kalbų maršrutu.

Antanas.

—o-- -
Springfielde gegužės 31 d. 

įvyko visos valstijos konferen
cija dėl “Social Legislation,” 
kame atvyko daug delegatų iš
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Leidžia Veikti
Kaunas, V-23. — Vilniaus 

vaivada leido Vilniuje veikti 
lietuvių kultūrinei draugijai 
“Rytui” Vilniuje ir Švenčiony
se. Lenkijos prezidento dekre
tu Vilniaus vaivada Bocians- 
kis susikeitė vietomis su Poz
nanės vaivada Naruševskiu.

IGNAS SUTKUS
Naujoje Gražioje Vietoje

492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkele savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų .yra didelis sandėlis.

L^ŽJte“Ia BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J. '

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 
• Yorko iki Easton 

pakeliui užeiti.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Lankydamies j svečios 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorka arba Iš New 
Yorko j Pennsylvanlją^ 

užeikite.

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 
Alex Krupavičius 

Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. įžanga veltui.—No Cover Charge.

.^ NAUJOJE VIETOJE-®!

GERinUSIrt~DUONA 
^SCHOLES BAKING jį 
7532 Grand St, Brooklyn

Namų Rakandų Krautuve

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linoliįos

301 Grand Street . telefonas
Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsą 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Jlūsų duoną va lygy da
rni sutaupysite pinigų,, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuve* 

ir į pavienius pamuš; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St, Brooklyn, N. Y.

VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik .kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka Irai prigyja kiekvienom . . .

Pirmiau Ąpkainuoti Siūtai $24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50

Mūsų Vaikų Department© ant visų siūtų, įrokuojant mėlynus (blue 
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame

i nuolaidų 80 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnes vertes $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė.
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889
Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei Jūs to pageidaujate.

KADA BŪSITE NEW YORKĖ
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S 
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų e

Kliube 8aU 
.it e t‘Uros 
liet uvtškos 
degtin69/ 
valgių 't g°" 

rimą

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite j 

Lietuvių Centrą

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius
TELEFONAS 

EVergreen

lObįv. f*
- - - -- - f© Ja > 'Ita"
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AUŠRA VAKARUOSE Už Laisvę Lietuvos Politiniams Kaliniams

(VI—1—39)

(Bruožai iš Franci jos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus ----- -----

> (Tąsa)

Francijoj ėjo kova tarpe dviejų vieš
pataujančių grupių, vieni linko, kad iš
vien su Anglija tęsti kitų šalių pavergi
mą, kiti buvo priešingi tai orientacijai. 
Francija jau kelis kartus buvo susikir
tus su Anglija Afrikoj ir Amerikoj. An
glija viską darė, kad pakirsti Francijos 
galią.

Marės Antoinettes apsivedimas su 
Liudviku nedavė pagalbos tai grupei, ku
ri laukė jos iš Austrijos. Nepaisant gi
minystės, tarp Francijos ir Austrijos ėjo 
kova Italijoj, nes ir viena ir kita norėjo 
pavergti italais apgyventą pussalį. To
dėl, prie karaliaus giminių, grafų ir po
nų, baronų ir dvasiški jos sugedusio gy
venimo, skriaudimo darbo žmonių, dar 
prisidėjo ir abelna neapykanta prieš jau
namartę—Marę Antoinettę ir greitai 
prilipo jai vardas “austrijokės.”

* * *

Jauna Mergaitė ir Klioštorius
Metai slinko, išdykęs karalius smar

kiai seno. Jo duktė Adelaida įstojo į ka
talikų—karmelitų klioštorių. Minykai 
jai daug pagelbėjo ir paveikė į tėvą. Iš
nyko senas Liudviko smagumas, pasida
rė nuolatos piktas ir surūgęs. Visos pa
stangos Diu Barry jį pralinksminti ėjo 
niekais.

Prasidėjo baliai po balių, kad grąžinus 
seniui pirmesnį smagumą. Jeigu tas ne
pavyks: o kas žino, ką jis.gali sugalvoti? 
Janina Diu Barry prisiminė markizos 
Pompadour praktiką su “stirnomis.” Bu
vo suruoštas didelis balius. Grafas Diu 
Barry pristatė gražiausias merginas iš 
Paryžiaus. Jų tarpe buvo viena mergina, 
jaunutė, kaip kūdikis , ir neišpasakytai 
graži. Tai vieno sodininko dukrelė.

“Šis kvietkelis pralinksmins karalių!” 
—galvojo Diu Barry./ i

Ir iš tikro, senas grybas,s kuris jau 
buvo baigęs 64 metus amžiaus “pajau
nėjo.” Pietai buvo smagūs. Dainavo 
“Kalėdų Giesmes” (Taip jie vadino ne
švariausias dainas). Daug išgėrė vyno, 
šampano, krėtė riebiausius juokus, nes 
viskas buvo taikoma, kad grąžinus kara
lių į pirmesnį smagų gyvenimą. Pietai 
pavyko. Į pabaigą jie virto į orgijas.

Antrą valandą naktį senas karalius ir 
jauna sodininko dukrelė nuėjo į mieg- 
rūmį. Diu Barry šalininkai džiaugėsi.

Bet rytą pranešė, kad karalius skau
džiai susirgo. Jis užsikrėtė raupais nuo 
jaunos mergaitės. Į trečią dieną mer
gaitė mirė.

Karalius sirgo. Jam galas artinosi. Diu 
Barry raminosi. Vienok buvęs “iš dievo 
valios” Francijos valdonas iš raupų va
lios artinosi prie galo.

Naujas karalius, Liudvikas XVI-tas 
laukė savo eilės. Jo žmona Marė-Antoi
nette laukė, kada ji užsidės karūną.

Janina Diu Barry žinojo, kad kaip tik 
jos mylėtinis užmerks' akis, taip grei
tai jai nebus vietos tarpe karaliaus gi
minių. Išmes ją, kaip nereikalingą daik
tą. Tiesa, ji dabar bagota, turi daug tur
to, pili, palocius. Veikiausiai, tą viską 
jai paliks. O gal?

Ir štai gauna nuo naujo karaliaus pra
nešimą:
“Grafienei Diu Barry!

“Kad užlaikyti valstybinės reikšmės 
. slaptybę, kad ji nepasiektų pasaulio au
sis, tat aš, Francijos karalius, iš Dievo 
valios, įsakau grafienei Diu Barry tik su 
viena tarnaite, bėgyje 24 valandų laiko, 
išvažiuoti gyvenimui į Pont-aux-Dames 
klioštorių. Policija prižiūrės, kad įsaky
mas būtų pravestas gyveniman...

“Liudvikas šešioliktasis.”
Tokį patvarkymą gavo grafienė Diu 

Barry kartu su žinia, kad buvęs jos my
limasis karalius Liudvikas XV-tasis mi
rė.

—Aš pasiduodu karaliaus reikalavi
mams,—tarė grafienė Diu Barry gerco- 
gui De-la-Vrigeliui, kuris atvežė kara
liaus įsakymą.—Naujas karalius savo 
viešpatavimą pradeda areštais!

'■ Tuo laiku, kada buvusio Francijos val
dono Liudviko XV-tojo kūną vežė iš Ver-

\

a
(9)

saillės į Paryžių, tai policijos lydima iš- 
' važiavo buvusi jo meilužė grafienė Diu 

Barry į klioštorių. * * * *
Nesmagi buvo kelionė grafienės Diu 

Barry į klioštorių, kuris turėjo būti jos 
kalėjimui Vienok, ji buvo kur kas sma
gesnė, kaip buvo galima laukti. Ar amži
nai ją uždaro, ar tik laikinai? Ar kon
fiskuos jai padovanotus palocius, pinigus 
ir kitus turtus?

—Negali būti, kad mano žvaigždė jau 
nusileido,—raminosi Diu Barry. Aš dar 
perdaug jauna, kad kalėjime laikytų!

Ir iš tikro, dar gražumas ją neapleido. 
Tarpe karaliaus giminių ji paliko ir 
draugų, kurie .pasirūpins ją grąžinti. 
Reikia turėti viltį.

Ant galo pasirodė aukštos baltos klioš- 
toriaus sienos. Ji neišsilaikė, kada per
žengė klioštoriaus vartus, verkė, kaip 
vaikas. Senos minykės piktai ją pasitiko, 
bet jaunos su užuojauta. Visos žinojo, 
kas pribuvo j klioštorių ir pasidalino sa
vo atsinešime. Vienos garbino jos gro
žybę, kitos žiūrėjo su panieka.

Sena minykė nuvedė Diu Barry prie 
koplytėlės, kuri turėjo,būti jos gyvenna- 
mis ir vieta melstis “už griekus.” Kaip 
ji ubagiškai atrodė lyginant su Versail
les palociais. Diu Barry garsiai verkė.

Iš karto buvo griežtas režimas. Net 
jos motiną neleido su ja pasimatyti. Jai 
buvo uždrausta pasivaikštinėti sode. Jai 
atnešė “Bibliją” ir “Kristaus Gyveni
mą”. Diu Barry “Bibliją” padėjo į šalį 
pareikšdama:

—Ji daugiau niekam netinka, kaip tik 
teisėjams, kurie teisia, kaip patys išma
no.

“Kristaus Gyvenimą” skaitė su didele 
atyda ir garsiai juokėsi. “Pagirtas tarp 
moterų,” jai atrodė keista, kad vyras 
buvo pagirtas tarp moterų. Ji viską sa
vaip suprato ir tankiai garsiai juokėsi, 
kaip kokį romaną skaitydama. Senos mi
nykės traukė pečiais, jaunos persiėmė 
“pagunda.”

Vėliau leido grafienei Diu Barry išsi
rašyti daug svietiškų romanų, kuriuos ji 
godžiai skaitė. Meiliški romanai jai la
bai patiko. Greitai buvo gautas įsakymas 
sumažinti jos režimą.

Leido Diu Barry rengtis, taip, kaip ji 
nori. Į koplyčią buvo pristatyta reikalin
gi rakandai. Leido jai vaikštinėti po so
dą. Ir štai šešėly tankių kaštonų Diu 
Barry pradėjo susitikti su jaunu miny- 
ku-broliu, kurį vadino Titi. Karšti jų pa
sibučiavimai iš proto varė senas miny- 
kes, kurios nežinojo kas daryti su “pikta 
pagunda”. Bet tas tęsėsi neilgai. Už me
tų laiko Diu Barry gavo leidimą palikti 
Pont-aux-Dames klioštorių ir grįžti į 
svietišką gyvenimą. ' .

(Tąsa bus)

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

nęs naudos nėr. O prie sunkesnio darbo jau 
per senas. Dar jei viskas lengvai, lėtai, ar 
pakelt, ar pavežt,—tai galiu, širdis ne vie- ’ 
toj. Daktaras rokuo, kad iš dešimt tūkstan
čių jeigu viena tokia pasitaiko.. .

'Žanui rodos, kad ir jis kažkuo kaltas prieš 
dėdę Simaną, kad kalti ir tie namai ir žmo
nės, sustoję aplink ugnį, kieme, ir net pa
kely stūksantis medis. Galvoja jis ir jaučia 
kažką savy kylantį, švelnų, malonų, dėkin
gą, kuriuo norėtų pasidalint su Simanu, pa
rodyt jam. . . ir negali.

—Tai aš jau čia, —sako Zanas, mostelė
damas dešinėn, ir sustoja. —Tuomtarp, dė
de !

—Je, je, — murma negarsiai Simanas, 
paskendęs savo rūpesčiuose.

Paėjęs varsnas, Zanas atsigręžia. Eigulis 
jau toli. Jo karvė, rogės ir jis pats susilieja 
į vieną tamsų daiktą, valandėlę tartum stovi 
vietoje, bet vėl išsiskiria, kiekyienas sau. . . 
Tik nesuprasi, — pirmyn jie slenka ar at
gal ?. . . Kai Simanas pasiekia kelio aukštu
mą, ją ūmai užlieja skaisti, iš debesų prasi
veržusi saulė. Ji sutviska kaitria liepsna na
mų languose, sidabro dulkėmis pažyra snie- 

plotuos.
Ir Žanui atrodo, kad dėdė Simanas keliau

ja į šviesią, nepiktų žmonių šalį...

Kaunas, Lietuva, '
Ponui Černiui,
Ministerių Pirmininkui.
Amerikos Lietuvių Kongresas 
už Taiką ir Demokratiją New 

Jersey Valstijos Skyrius 
Mes, virš minėtos organi

zacijos 13 atstovų, savo po- 
sėdyj, įvykusiam gegužės 22 
dieną, 1939, Lietuvių Svetai
nėj, 180 New York Avenue, 
Newark, N. J., atstovaujanti 
27 įvairių įsitikinimų organi-

zacijas, turinčias 2,300 narių, 
pageidaujam, kad dabartinė 
Lietuvos nauja vyriausybė 
besąlyginiai paliuosuotų visus 
anti-fašistinius kalinius (be 
voldemarininkų), suteikdama 
jiems pilniausią laisvę ginti 
Lietuvos nepriklausomybę.

ALK NJ Valst. Skyr.
Vykd. Komitetas:

Pirm. M. Dobinis,
Sekr. George A. Jamison, 
Ižd. J. Paukštaitis.

ŠYPSENOS

Ta- 
jspū-

New

Lewiston ir Auburn, 
Maine

LDS 45 Kuopos Vakariene
Gegužės 13 dieną LDS 45 

kp. surengė vakarienę’ ir šo
kius šv. Baltramiejaus Salėj, 
kaipo paminėjimą šešių metų 
gyvavimo laikotarpio, žmonių 
buvo virš dvejų šimtų, taipgi 
buvo ir svečių iš kitų miestų ir 
miestelių, kaip tai, iš Cam
bridge, Mass., Portland, Rum
ford ir Mexico, Me.

Stalai buvo gražiai papuoš
ti, tarp kurių matėsi ir gyvų 
gėlių bukietai. Vakarienė irgi 
buvo gana gera; nes kuopa 
neėjo ant didelio pelno, todėl 
ir valgių netrūko. Šio parengi
mo svarbiausiu tikslu buvo, 
kad supažindinus mūsų vieti
nius draugus bei drauges su 
mūsų kuopa ir kad vajaus lai
ku gavus naujų narių.

LDS 45 kp. pirm. F. Apše
ga savo trumpoje kalboje gra
žiai nupiešė svarbą ir naudin
gumą kiekvienam prigulėti 
prie Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo, kaipo vienintelės 
darbo žmonių pašalpinės 
draugijos bei organizacijos.

Daugiausiai tikietų vakarie
nei išpardavė drg. M. Tamo
šiūnienė. Tai geras draugys
tei atliktas darbas.

k

Suprantama, surengti vaka
rienę tai nelengvas darbas. 
Reikalinga sumanumas ir 
daug pasiaukavimo tam dar
bui iš komiteto pusės. Komite
tas susidėjo iš šių narių bei 
pašalinių: gaspadinėmis bu
vo E. Naujokienė, A. Apše- 
gienė, A. Steponaitienė ir J. 
Tamošiūnas. Į stalus nešė: AL 
Apšegaitė, F. Zdanevičaitė, K. 
Steponaitis, H. Žilinskienė, M. 
Tamošiūnienė, J. Šileikis, M. 
Wildneriene, U. Leonienė ir 
V. Martinkus. Prie įžangos ti
kietų buvo: A. Laucius ir R. 
Šileikienė.

Varde LDS 45 kuopos ren
gėjai taria visiems vakarienė
je dalyvavusiems draugišką 
ačiū.

* Ten Buvęs.

PHISBURGH, PA.
Draugės A. Moneckienės 
metų sūnus Richard (3 

Werder St.) labai apdegė. 
Buvo ligonbutyj vieną savaitę. 
Parvežus namo, už savaitės 
laiko turėjo vežti vėl į ligon- 
butį, nes žaizdos atsinaujino.

Draugė Moneckienė yra mū
sų simpatikė, dalyvauja mūsų 
parengimuose ir yra daug pa
aukavusi dėl mūsų parengi
mų. Linkiu jos sūnui greitai 
pasveikti.

Tokių atsitikimų būna dau
gybė. Kaimynai popieras už
kūrė ir paliko ugnį vieną. Bū- 
ris mažų vaikučių susirinko 
aplink ugnį žaisti,
linksma žaisti, bet iš to tan
kiai jiem ir motinom tenka 
skaudžiai nukentėt.

Vaikams

S. O.
Nuo Red. Atleisite, kad jū

sų kitos dalies korespondenci
jos, pavadintos “Pasididžia
vimas Reakcionierių,” negalė
si sunaudoti. Raštas 
tęstas ir neaiškus.

labai iš-

Jersey City, N. J
Piknikas Pavyko

Gegužės 28 d. bendras lie
tuvių ir rusų piknikas pavyko 
gerai, žmonių galėjo būti virš 
penkių šimtų. Orkestrą susidė
jo iš 6 muzikantų. Muzikan
tam nustojus grojus, grojo 
viktrolas, rusų melodijas ir 
šokius paskleisdamas per gar
siakalbį. Buvo ir trumpos pra- 
kalbėlės, rusų ir lietuvių kal
bomis. IWO ir LDS kuopos 
vertos pagyrimo, kad užmezgė 
artimus, draugiškus bendrų 
parengimų ryšius. Kitas ben
dras parengimas įvyks 20 4J. 
rugpjūčio.

Atsargiau
Reikia būti atsargiem su ne

pažįstamom ypatom. šiomis 
dienomis vienai lietuvių šeimy
nai štai kokis atsitikimas įvy
ko : Einant moteriai gatve, pri
ėjo nepažįstamas vyras, kuris 
nudavė esąs žydų tautybės^ 
rengiasi apsikrikštyti į katali
kų tikėjimą ir nori pasimelsti, 
bet neturi vietos, prašydamas, 
kad moteris jį leistų, į savo 
kambarius maldą atlikti. Mo
teris nieko blogo nemanyda
ma, j|į įsileido ir pastatė kry
želį, prie kurio “griešninkas” 
atsiklaupęs karštai meldėsi. 
Pasibaigus maldai, jisai pa
reiškė, kad jų žydų tūkstan
čiai pereiną į katalikų tikėji
mą, kurie esą pabėgę nuo Hit
lerio teroro. Tą daro, kad ne
būtų persekiojami.

Well, jei būtų teisybė, kaip 
tas “žydas” sako, tai apie tai 
vietos spauda plačiai rašytų. 
Dabargi nieko. Kita, minimas 
sukčius pataikė į biednos šei
mynos namą ir nieko tokio 
nutėmyti negalėjo, kuomi ga
lėtų tuom laiku ar vėliau pa
sinaudoti. Bet persergėjimas 
gali būt visiem, neįsileiskite 
tokių apgavikų į namus visai.

, Įspūdžiai
Gegužės 31 d. teko aplan

kyti Pasaulinę Parodą. Teko 
aplankyti keliu tautų įrengtus 
pavilijonus, nekuriuose žmo
nių yra daugiau, nekuriuose 
mažiau. Bet kuomet aplankiau 
Sovietų Pavilijoną, tai nuste
bau, kad taip puikiai viskas 
įrengta ir kiekvienas dalykėlis 
žmogaus akis traukte traukia, 
žingeidu, interesinga. Gi žmo
nių, tai kaip į kokius atlaidus, 
ar masinį susirinkimą —-t pil
ni visi kampai ir pilnąs visas 
namas ir kiekvienas ir kiek
vienu dalykėliu žingeidauja, 
kalbasi. Ir kas stebėtina, kad 
kiekvienas svarbesnis įvykis 
atžymima judomais paveiks
lais — sunkioji pramonė, vai- 
J<ų auklėjimas, spalių revoliu
cija, padarytas progresas ga
myboje laukuose ir dirbtuvė
se. -

Kadangi tą dieną įvyko če- 
choslovakijas Pavilijono ati
darymas, tai, aiškus dalykas, 
daugelis demokratiją mylin
čių, tos šalies piliečių aplankė 
jiem daug gero padarusios 
Sovietų Sąjungos Pavilijoną. 
Čechoslovakijos Pavilijone ant 
namo užrašyta, kad kuomet 
Hitleris pavergė čechoslova- 
kiją, tai šioje šalyje gyvenan
ti jų tautos žmonės užbaigi
mui pradėto darbo suaukojo 
$35,000. Tai puikus įrodymas,

kad čechoslovakų tarpe de
mokratija giliai įleidusi šaknis 
ir jie yra pasišventę tęsti dar
bą toliau, kolei Hitleriui bus 
nusuktas sprandas, paliuosuo- 
tas jų kraštas ir atsteigta de
mokratija.

Lietuvos Pavilijono patsai 
namas nėra taip didelis, 
čiąu viduryje daro gero 
džio.

Sumušė Rekordus
Balandžio menesį per

Yorko ir New Jersey 6-šis til
tus ir tunelius pervažiavo 
2,021,700 automobilių. Tai 
118,912 daugiau, negu per tą 
laiką 1938 metais. Per Hol
land Tunnel perėjo 1,125,354, 
per George Washington 
Bridge 602,961, per Lincoln 
Tunnel 179,331. Reikia pri
minti, kad Holland Tunnel ge
riausias biznis, nepaisant, kad 
Lincoln Tunnel yra centre 
New Yorko miesto.

—o—
Nepamirškit, kad šį šešta

dienį įvyksta parengimas Klai
pėdos pabėgėlių šelpimui Pa
rapijos Salėje, Grand St. ir 
Manning Ave. Bus gera or
kestrą šokiam.

K. Biuras.

Tikras Netikėlis
Plikis nueina pas gydyto

ju
—Na, mano mielasai bi

čiuli, kuo tamsta skundie
si?—meiliai klausia gydyto
jas.

—Et, pone gydytojau, 
man skauda pilvą, griaužia 
inkstus ir, velnias žino, vi
sokia nesveikata užpuolė,— 
aiškinasi Plikis.

puiku, prašau nu- 
— paprašo gyctyto-

—Na, 
sivilkti, 
jas.

Tamsta 
pasipiktina Plikis.

pone gydytojau, 
netiki manim?—

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Susijaudinimas
—Och, ačiū Dievui, brangu

sis, pagaliau tu atėjai. Kiek 
aš dėl tavęs verkiau ir rūpi
naus,—džiaugėsi panelė, kal
bėdama savo sužadėtiniui.

-^•O ko gi buvai taip susi
rūpinusi, mano brangioji?

—A, ten gatvėj kalbėjo, 
kad kažkoks kvailys nuo 
kranto į Nemuną įkritęs.

(Surankiota)

Office Phone 
EVergreen 8-1090 f

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, ' Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
--------------------------------- \

Special Rates per Week
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona A Ve. 

CORONA, L. L, N. Y. 
Telephone: Havemeyer 9-9115

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą is

Gaukite Šiandien, tiktai 75 centai.
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Kontraktoriai ir Darbininkai
Praeityje daugelis mano 

draugų darbininkų man nusi
skųsdavo, kad sunku dirbti 
po kontraktoriais, nėra laiko 
pietus valgyti ir dar tarpais 
neužmoka nei tiek, kiek jau 
prižadėta uždirbti. Visi dir
bantieji po kontraktoriais la
bai pageidavo, “kad jų visai 
nebūtų!” Aš irgi tam pritar
davau. Bet, va, Pennsylvani- 
jos seimelis turėjo įneštą bi
lių su pasimojimu tuos kon
traktorius paliuosuoti, ir kad 
vėl didžiosios kompanijos pa
imtų atgal savo mainas ir po 
senovei “operuotų” (Kane 
bill 1221). Aš ant savęs ne
imu sprendimo, kaip būtų ga
lų gale išėję. Ar būtų 
geriau po kompanijom 
ti, ar po tais nelabais 
traktoriais? Tačiau man 
lė į mintį, kuomet tuos
traktorius norėta panaikinti, 
tai tie patys darbininkai su
bruzdo veikti ir net delega
tus 
kuo 
tam 
kai
ents) panaikintų, 
35,000 darbininkų, 
be darbo ir būtume priversti 
eit ant šalpos (relief).

Jaunas vaikinas iš Schuyl
kill pavieto buvo pakviestas 
senato komisijos kamantinėti, 
kodėl jis tam biliui priešingas. 
Jis atsakė: “Aš dabar uždir
bu tik $2 per dieną, bet už
laikau šeimyną iš to, bet jei
gu mano savininkas uždarytų 
savo skylę, tai aš priverstas 
būčiau eiti bomaut.” Kiti trys 
dideli vyrai įėję į senatoriaus 
darbo kambarį, grąsino net 
prievarta, jeigu jis drįstų bal
suoti už tą bilių 1221, kuris 
turėjo omenyje šluot laukan 
tuos kelintaeilinius kontrakto
rius.

mų. Trys vaikučiai, visi artimi 
susiedai iš vieno bloko, Deco
ration Day išėjo į upę pasi
maudyti ir visi trys sykiu pri
gėrė. Jų pavardės: Albertas 
Matonis, 10 m., našlaitis Ki- 
žienės (graboriaus) auginti
nis, L. Kupcho, Jono Pilkio- 
nio anūkas, ir Steponas Ra- 
vinskas. Visų amžius tarpe 10 
ir 11 in.

30 d. geg. XII Apskr. ALD
LD turėjo išvažiavimą ant 
šviežio oro Valley View Par
ke, Inkerman. Prakalbą pasa
kė drg. R. Mizara. Viskas pa-> 
vyko neblogai. Atsižvelgiant į 
šiuos bedarbės laikus, geriau 
negalima nei tikėtis.

Wilkes-Barre, Pa.
Amerikos Lietuvių Kongre

so Wilkes-Barre Skyriaus ko
mitetas laikė susirinkimą ge
gužės 28 d. po num. 109 
Washington St. Posėdį atida
rė pirmininkas K. Arisonas. 
Posėdyje dalyvavo šeši komi
teto nariai ir du svečiai.

Skaitytas protokolas perei
to susirinkimo ir priimtas su 
pataisymu. Pirmas pataisy
mas: Buvo pasakyta, kad 25 
centų bila buvo apmokėta V. 
Valiukui, o turėjo būti P. Šle
kaičiui.

Antras pataisymas: balan
džio 16 dienos protokolas til-

visus narius dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turėsime sutvarkyti Vi
sus naujos kuopos reikalus ir nuo šio 
laiko bus laikomi, kuopos reguliariai 
susirinkimai kas antrą pirmadienį 
kiekvieno mėnesio. — P. Ramoška, 
Sekr.' (134-135)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks pirmadienį, bir
želio’ 12 d., 8 v. v., 29 Endicott Svet. 
Malonėkite visos nares, dalyvauti, 
yra svarbių dalykų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių į susirinkimą — 
A. W. (134-135)

LDS 34 kp. rengia pikniką, 11 d. 
birželio, “Laudeman Grove,” 10 vai. 
ryto. Bus gerų valgių ir gėrimų. 
Kviečiamo Shenandoah’rio ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame pir
mutiniame 
Kom.

dideliame piknike.
(133-135)

žiuokite iš Newarko ir apylinkės 
Broad St., Broadway ir Centro St., 
arba Passaic Ave., iki Franklyn Ave. 
Čia po kaire, iki Harrison St., vėl po 
kairei. Nuoširdžiai kviečia visus Sie
tynas. (133-135)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 ir 155 kiiopos bendrai 

rengia prakalbas. Kalbės svečias iš 
Lietuvos, Juozas Jurginis, žymus 
žurnalistas. Jo tema: “Lietuvos Kul
tūriniai Atsiekimai.” Prakalbos 
įvyks pirmadienį, birželio 12 d., 
Liet. Svet., 29 Endicott St., 7:30 v. 
v. Įžanga veltui. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti ir išgirst svečią 
iš Lietuvos. — Kom. (134-135)

buvę 
dii li
ko n- 
puo- 
kon-

siuntė 
smarkiausiai 

biliui 1221. 
kontraktorius

Harrisburghą 
priešintis 

Nes, girdi, 
(independ- 
tai mes, 

liktume

Atėjo ordeiW iš Washingto- 
no, kad paleisti nuo WPA 
darbų laike birželio mėnesio 
2,500 žmonių, bet ne ant syk, 
o tiktai po 550 kiekvieną pėt- 
nyčią. Kitokių gi darbų, juk 
čia nėra ir jų nebus. Reiškia, 
visi turės eiti ant šalpos.

Tačiau Pennsylvanijos sei
melis perleido naują bilių, ku
ris skamba šitaip: kiekvienas 
turės atidirbti tiek valandų, 
kiek gaus pusdolerių iš “re
lief.” Kas atsisakys dirbt, ne
gaus “relief”. Taigi, nors to
kį bilių ir perleido, bet kad 
nėra darbų, tai kur tuos žmo
nes patalpins? Repuhlikonais 
kontroliuojama visa valstija 
sustabdė darbus ant vieškelių. 
Sako, tie keliai nereikalingi, o 
dabar vėl svajoja duoti kokius 
tai darbus. Čia atrodo, ką vie- 

ranka daro, tai kita neži-na

110.
Kunigo Gimine.

Oregon City, Ore

BALTIMORE, MD.
po “Laisvėje” ir ten buvo pa- ,LLD 25. *vyks 1 •’ pirmadieni, 12 d. birželio, 8 v. v.,

Liet. Svet., 853 Hollins St. Visi na
riai kviečiatni ; dalyvauti šiame susi
rinkime, nes buvusio “Laisvės” pik
niko komisija išduos raportus. Todėl 
visi nariai privalo dalyvauti, kad ga
lėtumėt apsvarstyt kur buvo atlikta 
darbai gerai ir kur buvo trūkumų, 
galėsite duoti komisijai pastabas. — 
A. V. (134-135) *

sakyta, kad sepo sekretoriaus 
V. Saudargos raportas priim
tas su papeikimu, kad tiek 
daug skyrių įvarė į skylę. O 
turėjo būti pasakyta, kad kal
ta buvo visa skyriaus valdy
ba. Kaltė sekretoriaus, kad 
taaip netiksliai į protokolą 
užrašė.

šiame posėdyje aptarta lie
pos 30 dienos piknikas. Iš
rinkta kai kurie pikniko dar
bininkai.

Nutarta kitą posėdį laikyti 
po pikniko. Nutarta kviesti 
Wilkes-Barre p r o g r e s y vių 
Kliubą, kad prisidėtų prie 
skyriaus ir draugiškai veiktų 
kartu dėl Lietuvos labo. Nu
tarta už kambarius užmokėt 
bilą 50 centų.

Sekr. M. Kalauskas.

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Suvienytos Draugijos 

rengia pikniką, sekmadienį, birželio 
11 d., Olympia Parke. Bus gražuo
lių lietuvaičių kontestas, dalyvaus 
virš 50 gražiausių lietuvaičių iš visos 
Naujosios Anglijos. Jos visos dėvės 
“Bathing Suits,” bus duodamos trys 
dovanos. Gražiausia lietuvaitė išrin
kta gaus Sidabrinę Taurę, todėl ne
praleiskite progos nepamatę, ir sma
giai galėsite praleisti laiką. — Kom.

(133-135)

Y.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

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.

Reikia suprasti, kad kada 
pačios kompanijos samdė dar
bininkus, tai apmokėdavo po 
$2.50 už kožną toną iškas
tos anglies. Dabar gi, prie 
kontraktorių, moka tik už vi
są vagonėlį $2.50. O į tą va
gonėlį reikia pripilt maždaug 
nuo trijų iki penkių tonų an
glies! Smaugimas, vergija!

Man prisimena Lietuvos se
nų žmonių atsakymas jaunes
niems. Kuomet pastarieji pa
žadėjo nuversti carą, seneliai 
verkdami sakydavo: “Dėl Die
vo švento, o kas gi mum duos 
duonos ?”

Gegužės 28 d. LDS mūsų 
106 kuopos įvyko pirmas pik
nikas pas drg. F. ir V. Uis- 
kius ant ūkės. Nors diena 
buvo apsiniaukus-ūkanota, bet 
publikos atsilankė 
Manoma, kad pelno 
$20.

Pikniko rengrme 
šiai kredito reikia
Willamette’o ūkin inkams : 
Ulskiams, Umbrasams ir Kar- 
banskiams, o darbininkams: 
L. Jezelskienei, M. Janukai- 
čiui, S. Stupurienei ir Urbo
nams, kurie visą dieną be per
traukos 
navimo 
Vardan 
pikniko
bininkams,

pusėtinai.
liks apie

d augia u- 
at i d uoti

NOTICE is hereby given that License No. 
Ji 1.7772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 101 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATIONS, Inc. •

101 Grand St. Brooklyn, N.

NOTICE is . hereby given that License No. 
RL7816 lias been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 180 Prospect I’ark, S. W,, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
william McDevitt & thomas nolan 

180 Prospect Park, S. W.t Brooklyn, N.Y;

NOTICE is hereby given that •, I/icenste No. 
GB16918 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at ’retail' under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7309—13th Ave., ■ Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. • ' 1

JOHN E. A. VOLLMERS 
7309—13111 Ave. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nb. 
GB4361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
309 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN MARKS
309 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

darbavos prie patar- 
pikniko dalyviams. 

LDS 106 kuopos, kaip 
rengėjams, taip 

tariu ačiū.
dar-

Tiesa, kontraktorių šalinin
kai laimėjo. Kane bilius at
mestas. Bet klausimas kyla, 
ar bus tos duonos užtektinai 
prie likusių kontraktorių ? Jie 
jau šią visą apielinkę užval
dė. Imkime nuo Old Forge 
ir žemyn William A, Heidel
berg, Twin Shaft, buvusi Le
high Valley, dabar po kon- 
traktoriais ir žmonės n.eįsten- 
gia uždirbt nei po $2 per die
ną. Devintas, Butler, šeštas ir 
Keturioliktas, buvusi Pennsyl
vania Coal (Jo., dabar visi po 
kontraktoriais, nors neblogai 
apmoka, bet žmonių sveikatą 
ėda, kaip niekad pirmiau. 
Cakeš, Bumas, Exeter ir 
kiti šios apylinkės koleriai 
bar yra po kontraktoriais.
tai ir sudaro taip neskaniai 
kvepiančią atmosferą. Matysi
me !

7 d. LLD 223 
buvo nutarta

kp.
su-

Gegužės 
susirinkime 
rengti 25 d. birželio spaudos 
naudai — “Laisvei” ir “Vil
niai” — pikniką. Apie tai 
buvo pranešta ir į spaudą, 
per kurią buvo užprašyta į 
spaudos 
draugai
Seattle, Aberdeen ir Tacoma, 
Wash. Taip pat ir californie
čiai ’iš Los Angeles ir San 
Francisco.

Šiuomi. atšaukiame, kad vie
toj 25 d. birželio, 
naudai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

LDS 123 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, liepos 9 d., 10 
v^l. ryto, S. Bakanausko svetainėje. 
Susirinkimas tapo atkeltas iš 2 d. 
liepos, nes tą dieną įvyks “Laisvės” 
piknikas, daugelis važiuoja į Brook- 
lyną. — Valdyba. (134-135)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro piknikas įvyks sek

madienį, birželio 11 d., Kulikausko 
Parke, 116 Harrison St., Nutley, N. 
J. Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga vel
tui. Sietyno Choras visuomet suruo
šia puikias pramogas, šiame pikni
ke Choras duos daug naujų smagių 
dainelių. Bus ir įVairūs šokiai. Va-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Saugokitės Lyties Ligų!
DIDĖJA susirūpinimas ly

ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti. . , j..

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėją, ir kitas lyties ligas 
yra knygoj ;jn .

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ Ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas. >

KNYGOS kairia buvo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (J Kanadą 
—$ 1.25c.)

ĮDEKITE į konvęrtą popierinį do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 
gausite knygą.

LAIŠKĄ adresuokite taip:
JOHN BARKUS 
46 Ten Eyck St., 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberiai

h

Dr. Herman Mendlowitz
83 Meta! Praktikos 

522 Bedford Avenue 
art! Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergrėen 7-1312

OFISO VALANDOS I
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas ft. 28rd Street

M

Septintas puslapis

K,

<*

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9608

’4.1

MateuŠas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir' impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

BH

iS. »

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevejterlo stoties

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Lietu vili Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
| JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jd6s tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Rožančiai ir Kryželiai nuo 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai ”

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai
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Aplankykite mūsų 
religiniu daiktų departmentą, specialia < 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

1

y >
Įsteigta Nuo 1892 metų

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
/ tarpo Graliam ir Manhattan Avės.,

Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173
Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 

206 WEST FRONT STREET
ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

■ $

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist 

Grand Bar & Grill 
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm 

Užeikit Pasimatyti su Lcssingu.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm i r-Tarėm Yra Skaniausi

Si knyga yra ir “Laisves” knygyne.

-X.EF

30 d. geg. prafijo, bet pali
ko ir daug nelaimingų atsitiki-

VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valahdų sekmadieniais.

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 168 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 12 d. birželio, 7:30 v. v., 
15-17 Ann St., Harrisone. Kviečiame

Joe 
dar 
da- 
Ta-

rengiamą pikniką 
vvashingtoniečiai, iš

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUčlUS

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hensler
R. & H.
Wehle

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 Uncijų boiikutėso

Beer 98 North 7th Street
Alc« Brooklyn, N. Y.Porter

Telephone EV. 7-5471

U4

mm...... ......... .

Nuo Bear Creek girių 28 d. 
gegužės čionai užklydo pasi
svečiuoti meška'. Ji atėjo net į 
pat vidurį miesto, ryte, žmo,- 
nės per langus pamatė ir pa
šaukė policiją. Vienas iš poli- 
čistų jau buvo prisirengęs šau
ti, bet kitas sudraudė, ne sezo
ne juk užmokėsi $100 pabau
dos! Taip ir paleido ją vaikš
čioti prie girių. Tačiau, 29 d. 
gegužės ryte ją rado' negyvą 
ant Laurel Line gelžkelio 
’Third rail.”

spaudos 
rengiamas- piknikas 

įvyks 9 d. liepos, toj pat vie
toj, pas draugus F. ir V. Uls- 
kius ant ūkės, Willamette, 
Ore.

Nepamirškit, draugai wash- 
ingtoniečiai ir californiečiai. 
Lauksime.

Tacomiečio “Užgautas.”

LABAI PAAUGO SOVIE
TŲ CUKRAUS GAMYBA

Maskva. — Per paskuti
nius 12 mėnesių Sovietuose 
pagaminta 2,509,200 tonų 
smulkaus cukraus iš runke
lių; tai 470,000 tonų dau
giau, negu bet kada per 
metus Rusijoj pirm pasau
linio karo. Sovietai dabar 
pagamina daugiau cukraus 
iš runkelių, negu Bet kuri 
kita šalis pasaulyj.

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S 

Sphinx! Stout and Extra Ales 
GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

a

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO,. MftŠLAŽARNfiS NE* 
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori Ir kainas,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Aštuntas puslapis

NwWto^^felinios
Madeleine Avietėnaitė | 

Grįžta Liehivon
Šiandien, šeštadienį, laivu 

Georgic, išvyksta Lietuvon p-lė 
Madelainė Avietėnaitė, Lietuvos 
paviliono komisarė. Ji čia bu
vo tūlą laiką ir tvarkė Lietuvos 
paviliono reikalus Pasaulio Pa
rodoj.

Madelainč A vietėnaitė
Nuo dabar p-lė Avietėnaitė 

perveda visus su Paroda suriš
tus reikalus vesti gen. Lietu
vos konsului p. J. Budriui. Ji 
išvyksta Lietuvon atlikusi pa
čias sunkiausias pareigas, susi
jusias su Lietuvos paviliono įs
teigimu ir sutvarkymu.

Pereitą ketvirtadienį, Fifth 
Avenue Ilotelyj, New Yorke, 
buvo suruoštas p-lei Avietėnai- 
tei išleistuvių vakaras, kuriame 
dalyvavo arti pusė šimto sve
čių. Toastmasteriu buvo gydy
toja Aldona Šliupaitė. Trumpas 
kalbas bei linkėjimus pasakė p. 
Laučka, kun. Pakalnis ir gen. 
.konsulas p. Budrys. P-lė Mari
ja Kižiūtė vykusiai sudainavo 
keletą dainelių, pianu palydint 
p-lei Viktorijai Valukaitei. Be 
to, pastaroji pianu paskambi
no porą dalykų. Kitais žodžiais, 
vakaras buvo gražus ir jaukus.

’ P-lė Avietėnaitė pasakė atsi
sveikinimo kalbą. Ji nurodė vi
są eilę kliūčių, sutiktų santikyj 
su Lietuvos paviliono įsteigimu. 
Kalbėtoja dėkavojo visiems, ku
rie prisidėjo prie to darbo; nuo
širdžiai dėkavojo darbininkams, 
įdėjusiems savo sunkaus 
kad Lietuvos pavilionas 
gražus ir padarytų mūsų 
garbę pasaulio akyse. Ji
kad mūsų tikslas ir pastangos 
yra pilnai pasiektas. į Lietuvos 
pavilioną lankosi daug žmonių 
ir beveik visi, sako kalbėtoja, jį 
giria. Latviai ir estai dabar 
gailisi, kad jų kraštai neturi 
savo paviliono Pasaulio Paro
doj. Tiesa, Lietuva turėjo pa
nešti iškaščių, tačiau jie pil
niausiai apsimoka, kadangi sve
timtaučiai geriau Lietuvą pa
žins ir Lietuva, to pasėkoj, su
siras daugiau draugų.

Koresp.

darbo, 
būtų 

tautai 
mano,

Svečiuojasi Brooklyne
Penktadienji lankėsi “Lais

vėj” Augustas Juškauskas iš 
Dureya, Pa. Atvyko pamatyti 
Pasaulio Parodą ir pabuvoti 
didmiestyje apie savaitę laiko. 
Norėtų pasimatyti su savo kai
mynais Zubrais, taipgi pus
sesere Venciene, jei pavyks 
susirast. Sako, senai matęsi ir 
ryšiai nutrūkę, šia proga ap
lankė ir savo dienyaštį, kurio 
jis yra skaitytoju 
per daug metų. Apžiūrėjęs į- 
staigą, d. Juškauskas paauko
jo “L.” jubilėjaus reikalams

rėmėju

Užgyrė Darbininkų Paradą
——

Išvežiotojų Unijų Taryba 
16-ta užgyrė darbininkų pa
radą, kuris manoma suruošt 
New Yorke sąryšyje su AF of 
L šios valstijos organizacijos 
konvencija. Paradas bus rug
pjūčio 14-tą.

Malioriai Rengiasi 
Rinkimams

Maliorių Distrikto 9-to 
niai nariai pradės savo rinki
mų kampaniją mitingu šį šeš
tadienį, 2:30 po piet, Irving 
Plaza, N. Y. Jie stato kandi
datu į finansų sekretorius 
Morris Gainor, dabartinį Lo- 
kalo 905 prezidentą. Prieš jį 
kandidatuoja 4 kiti. Rinkimai 
bus 24 -š.m.

eili-

Lietuvių Liaudies Teatro 
Narių Susirinkimas

Antradienį, birželio (June) 
13 d., 7:30 v.v., “Laisvės” 
Svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., įvyks metinis 
visų narių Lietuvių Liaudies 
Teatro susirinkimas. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Gali 
ir kviečiami dalyvauti ir ne 
nariai — svečiai pritarėjai.

šis susirinkimas yra labai 
svarbus. Jame bus daroma 
pranešimai iš Lietuvių Liau
dies Teatro veiklos pereitais 
metais. Taip pat bus diskusuo- 
jama mūsų ko-operavimas su 
broliškom organizacijom, mū
sų vaidinimai sekančiame se
zone ir daugelis kitų 
mų.

Numatoma sekamas 
tvarkis:

klausi-

dieno-

Teatro1. Lietuvių Liaudies 
pranešimas-raportas.

2. Narių išsireiškimai—dis
kusijos.

3. Bendradarbiavimas su ki
tomis organizacijomis.

4. Veikalų (repertuaro) pa
sirinkimas.

5. švietimo-kultūros darbas 
—(lavinimas naujų žmonių.

6. Lietuvių Liaudies Teatro 
Komiteto rinkimas.

Rasis ir kitų klausimų, su
rištų su teatru, vaidyba, kurie 
reikės aptarti. Tokių suėjimų, 
kaip pastarasis, tik retkarčiais 
įvyksta. Todėl kviečiam jame 
dalyvauti ir savo pažįstamus 
kvieskite atsilankyti.

V. Bovinas,
Liet. Liaudies Teatro Sekr.

Lankėsi “Laisvėje”
Ketvirtadienį aplankė “Lai

svės”, taipgi LDS įstaigas p-lė 
Margareta Gudzinskaitė iš 
Scotia, N. Y. Didmiestin ji at
vykus darbo reikalais. Rude
niop ketina sugrįžti studijuoti 
medicinos mokslą, kuriuo ji 
labai domisi. Moksle ji turi 
puikių pasekmių, tačiau dėl 
susidėjusių sąlygų turėjo mo- 
kinipiąsi mokykloje laikinai 
pertraukti, eiti uždarbiauti. 
Linkime gerų sėkmių pasirįžu- 
siai jaunuolei.

Aktorė Išvijo Va<?i
Garsioji aktorė Katharine 

Hepburn nuėjus prisnūst pir
madienio vakarą prieš einant 
lošt. Koks nelauktas subraškė- 
jimas ją išbudino ir pamačius 
nepažįstamą vyrą stovint prie 
komodės su ranka jos brangu- 
mynų dėžutėj. Aktorė suspi
gus: ‘‘Kokį biesą ten veiki?” 
Varišius metęs brangumynus 
ir pasileidęs bėgt, aktorė vy
tis, tačiau vagis paspruko prie 
durų laukusiu automobiliu su 
šoferiu prie vairo.

Kas Taikoma Ateiviams 
ir Visiems Amerikoj?

jau 
prieš

Tais klausimais, taipgi Lie
tuvos reikalais labai / svarbios 
prakalbos įvyks penktadienį, 
birželio 16 d., 7:30 vakaro, 
Liet; Am. Pil. Kliubo svetai
nėj, 280 Union Avė., Brookly
ne.

Kalbės Ateivių Gynimo ad
vokatas Irving Schwab. D. M. 
šolomskas kalbės apie dabar
tinę Lietuvos valdžią ir Liet, 
nepriklausomybės padėtį. J. 
Siurba raportuos iš Ateivių 
Gynimo Konferencijos, įvyku
sios Washington, D. C.

Graso Tamsa
New Yorko Valstijoj 

veikia juodoji šmėkla
sveturgimius ateivius. Didžiu
ma republikonų ir dešiniųjų 
demokratų New Yorko Valsti
jos seimelyje nubalsavo nu
mušti $10,000,000 nuo moky
klų užlaikymui skiriamos su
mos. Tokiu būdu daugelis va
karinių mokyklų ir vaiku
čiams darželių-mokyklėlių tu
rės užsidaryti savo duris; 
150,000 mokinių išmetama iš 
mokyklų, 984 mokytojai ne
tenka darbo.

Ateiviai netenka progos 
lankyti vakarines anglų kal
bos ir rašybos mokyklas, ne
galės tapti Jungtinių Valstijų 
piliečiais.

Minių Protestai
Pradėta masiniai protesto 

mitngai. Milžiniškas susirinki
mas, po vadovyste Ateivių. Gy
nimo Komiteto, įvyko birželio 
2-rą, minint Naujų Piliečių 
Dieną, Central Parke. Dalyva
vo apie 40,000 žmonių. An
tras naujiems piliečiams pa
gerbt ir protesto masinis mi
tingas įvyks pirmadienjį, birže
lio 12, 6:45 vakaro, Pasaulio 
Parodoj. Dalyvaus 'visi ateiviai 
vakarinių mokyklų studentai. 
Kalbės gubernatorius Lehma- 
nas ir švietimo Tarybos na
riai.

O mes, lietuviai, turėsime 
lietuvių protesto susirinkimą 
birželio 16-tą, Pil. Kliube.

Rengimo Komisija.

Tarp Lietuvių
Jurgine Draugija pasišovus 

turėti tikrai sėkmingą pikniką 
šio mėnesio 24-tą, Klasčiaus 
Parke. Jie užkvietė visas di
džiąsias Brooklyno broliškas 
draugijas, dargi apdovano
dami bilietais valdybas. 

* * *
Dariaus-Girėno Aero

bas minės žuvusius lakūnus su 
iškilmėmis Lietuvos pavilione, 
parodoj, liepos 16-tą.

*
baigė Šv. 
bakalauro

Klu-

* *
Antanas Masaitis 

Jono kolegiją su 
laipsniu.

* * * i
Dr. Martino Liuterio D-ja 

rengia šaunų pikniką birželio 
18-tą, Hoffman Parke, 69-26 
Cooper Ave., Glendale, į. I.

* * *
• Maspethietis Ed.\ Niedzins- 
kas, Niagara seminarijoj besi
ruošiąs kunigystei, sugrįžo pas 
tėvus vasaros atostogoms. -

* * *
Brooklyniečiai rengiasi su

tikt didžiausį būsį svečių,Įkoks 
kada yra buvęs sąryšyje su 
“Laisvės” pikniku — liepos 2- 
ra, ir Amerikos Nepriklauso
mybės diena — liepos 4-ta, 

i kadangi tai bus faktinai 4 die
nos švenčių, o prie to juk ir 

- --------- vi-

P-nas Isaacs Pakviestas 
Sulaikyt Streiką

Washington Heights - Ren- 
dauninkų Taryba kreipėsi į 
Manhattan prezidentą Isaacs 
prašant sutaikyt rendos strei
ką. Prezidentas prižadėjęs dėt 
pastangas jų prašymą išpildyt. 
Streikas kilo pakėlus rendas 
nuo $9 iki $13 per apartmen- 
tą.

Jamaica Gaus Naujų 
Apartmentų

Pranešama, kad miestas 
planuoja neužilgo pradėt sta
tybą projekto tarp 158 ir 
159th Sts., netoli nuo South 
Road. Užimsiąs pusdešimto 
akro plotą. Bus 456 apąrtmen- 
tai, talpins apie 1,600 žmonių.

Anglijos Karalius 
Bus Parodoj

Šiandien, birželio 10-tą, An
glijos karalius Jurgis ir kara
lienė Elzbieta lankysis New 
Yorke ir Pasaulio Parodoj. 
Brooklyniečių - greatneckiečių 
žinomi Valilioniai ir Marcin
kevičius, norom ar nenorom 
matys karaliaus sutiktuvių 
procesiją, nes parodon įva
žiuos pro vartus prie Grand 
Central Parkway ir Worlds 
Fair Boulevard, priešais Coro
na Ave., kur randasi Fairview 
Restauranas, 110-62 Corona 
Ave.

Atvažiuos parodon 12 vai. 
per pietus. Išvažiuos 3:40 po 
piet. Karališkai šeimai pasvei
kint būsią iššauta 21 šūvis. 
Lankysis Perylon Hali, Fede- 
raliam Bildinge, Kanados, Ai
rijos, Australijos ir Anglijos 
pavilionuose.

Fed eraiiam Bildinge bus 
oficialės sutiktuvių iškilmės.

Miestan karalius pribusiąs 
karišku laiyu į Battery Park 
11:15 ryto. Iš ten Broadway i 
būsiąs atlydėtas iki‘72nd, nuo 
ten per Central Parką ir Tri- 
boro Tiltą į parodą. Grįžtant, 
važiuos tuo pačiu tiltu iki 
Central Pk., o iš ten pro Co
lumbia Universitetą ir River
side Drive į Hyde Park, pre
zidento Roosevelto namus.

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteris 

namų prižiūrėjimo. Malonėkite 
šaukt šiuo antrašu. Semėnas, 
59, Bellmore, L. I., N. Y.

(135-137)

prie 
atsi-
Bo*

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Bari- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

šeštadienis, Birž. 10, 1939*

J. Jurginis Išvyko j 
Naująją Angliją

Juozas Jurginis, iš Lietuvos 
atvažiavęs žurnalistas-laikraš- 
tininkas šiomis dienomis išvy
ko Naujojon Anglijon, kur, 
įvairių organizacijų kviečia
mas, pasakysiąs keletą pra
kalbų apie kultūrinius atsieki- 
mus Lietuvoj.

Prie 
Drive, 
akmuo 
apartmentų. Grupėj bus 5 bil- 
d ingai.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

186th St. ir Riverside 
N. Y., padėta kertinis 
statybai Castle Village

IŠRANDAVOJIMAIj
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j savaitę. 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2G32, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Puse bloko nuo St. George Hotel. 
(121-138)

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

celine^
Et (B

Hiąnor#

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupiU
Ii senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
S1J Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Lim 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore i-6111

ir pavieniu.

ClementVoldetaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

I

50 Court
Brooklyn,

Street
N. Y.

STREET
N. Y.

168 GRAND
Brooklyn,

Tel, Evergreen 8-717®
Tel. Triangle 5-3622

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kumpas Roebling St.)

License No. L. 886Tei. EVergreen 7-1645 tu

237

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 I*. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. Iki .5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
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, pa tarną vimas^bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

JL Muzika ir Floor Show kiekvieną
S penktadienį ir šeštadienį
' Degtines, t Konjakai, Vynai,

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

^IQIIiaillOIIIQIIIQIIIQIII iiiQiiioiiiaiiisiiiaiiiaiiiQiiiaiiiQiiioiiioiiiaiiiQiiiaiiiSHisiiiQiicii

FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško naftių darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Refrigerator Bargains
(Šaldytuvai Nužemintom kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas jis būtų, kad ir užlanginė dėžė.

Philip Hilton, 347 Grand 
Ave., 'negras taksės vairuoto 
jas, atsiėmė iš Policijos Do- 
partmento šimtinę, kurią ja i | Pasaulio Parodą ne vieną 
tūla moteriškė šeši mėnesi.H ! Loja .Lauksime. • Ž. 
atgal sumokėjo vieton doler’ ) i 
už važiuotę takse. Jia Xa< i1 
šimtinę nunešė policijom^ Į Lietuviu Komunistų Kuopos

Rastas daiktas, jeigu jo ne-' susirinkimas įvyks birželio 12- 
atsišaukia per 6 mėnesius,į* tą, 8 v. vakaro, 419 Lonmer 
statymiškai pereina radėjo sa
vastim •

KOMUNISTAMS

St. Visi nariai privalo būti 
Valdyba.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] L

Krautuvėj. <1
moj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainjom 
krautuve Williamsburgh’e

didžiausias pasirinkimas visokių rūšių garimų

‘OhF'

Panele BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri jums patar- . 
naus, suteiks visas informacijas jūsų patogumui. Jei 

jūs gyvenate per toli, tai mūšy reprezfentatorius 
atvažiuos pas jus su automobiliu ir atsives jus 

j mūsų showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiaus) šaldytuvą už taip žemai kai $3.50 i mėnesj. Pamąstyklt!

Juk tai pigiau, 

NAUDOKITĖS

Tuojau šaukite EV.

negu kad ice-box’is kainuoja per menes).

PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

7-6111
4-6562

Q n*AD A TT/A

139 Meeker Ave. 664 Grand Street




