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Vhę šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

•U
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Finliandijos Socialdemokratų 
Partija išmetė laukan visus 
“kairiaspamius,” apkaltindama 

' juos komunizmo skelbime. Sa
ko, kad ypatingai daug išmetė 
studentų. Išmestų tarpe esą ke
letas jaunų parlamento narių. 
Toks “apsivalymas,” aišku, ne
išeis ant naudos Finliandijos 
darbininkų judėjimui, nei pa
čiai Socialdemokratų Partijai. 
Tai vanduo ant reakcionierių 
malūno.

No. 116

Tarp Savęs Šaudosi 
Universiteto Mies
te Apgulti Fašistai

Fallen Members of Lincoln Battalion

k.s
Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Sukniasiuvių unijos konveiĄ 
cijoj kalbėjo John L. Lewis ir\ 
Sidney Hillman. Du stambūs šu
lai C. L O. (Komiteto Industri
nio Organizavimos). Abudu 
tvirtai pabrėžė reikalą indus
trinių unijų.

Mes džiaugiamės jųjų kalbo
mis ir visa C. L O. veikla. Išsi
pildė mūsų viltis ir troškimas. 
Jau labai senai komunistai skel
bė industrinių unijų idėją. Sa
kėme, ateis laikas, kada pakils' 
industrinis unijizmas. Ta va
landa dabar išmušė.

Vieni Nori Pasiduot Liau- 
diečiam, Kiti Priešinasi

Madrid.—Prasidėjo smar
kus karas tarp pačių fašis
tų, kuriuos liaudiečiai lai
ko apsupę Universiteto 
Mieste, Madrido priemies
ty j. Ten yra apgulta 3,000 
fašistų karių.

Esantieji Santa Cristina 
ligoninėje nusprendė pasi
duot liaudiečiams, o kiti, su- 
spitę į Klinikų ligoninę, tam 
priešinasi. Todėl ir prasi
dėjo kariniai susikirtimai 
tarp pačių generolo Franco 
karių Universiteto Mieste. 
Jie vieni kitus bombarduo
ja kanudlėmis ir atakuoja 
kulkasvaidžiais ir šautu
vais, kaip praneša Madrido 
gynimo komandierius gene
rolas Jose Miaja.

Apsuntiems fašistams la
bai trūksta maisto ir sto- 
kuoja įvairių karinių reik
menų.

Vėl iš Kauno pasigirdo bal^ 
sas Rapolo Skipičio. Jis teigia, 
kad jojo Užsienio Lietuviams 
Remti Draugija esanti pasiruo-j 
šus išleisti užsienio lietuviams 
lietuvišką laikraštį. j

O mes kaip tik tokios smeto
ninės malonės nei prašome, nei 
laukiame. Užsienio lietuviai tu
ri savo tvirtą spaudą.

Pagalvokite, kokie jie geri: 
Kaune sėdėdami ir lupdami 
taksus nuo pusbadžių Lietuvoš 
valstiečių ir darbininkų išleis’ 
mums, užsienio lietuviams, laik
raštį. Mokins mus, kaip gyven-i 
ti! ......................    J,

Jeigu ponas Skipitis neturi 
darbo, tai tegul eina žemę arti nagelbininku Lambie perei- 
ir duoną užsidirbti. Gali pasi-

MERRILL SUKIRTO AMERI
KOS LAKŪNŲ REKORDUS

New York.—Amerikos la
kūnas H. T. Merrill su savo

imti ir Smetoną su savim. Bus 
daug sveikiau ir užsienio lietu-

* viams ir pačiai Lietuvai.

Sovietų Sąjunga ruošia tre
čią Penkių Metų Planą. Antras 
Planas, kaip ir Pirmas, buvo 
pravestas j keturius metus.

Naujas planas toliau pastū
mės kraštą technikoje, kultūro
je, moksle, pažangoje. Sovietų 
žemėje socializmas bręsta, vys
tosi į komunizmą.

Dabar, kada šturmu eina dar
bininkų organizavimas į darbo 
unijas ir kada katalikų bažny
čios dvasiškija aiškiai stovi re
akcijos pusėje, prieš parapijo- 
nus atsistoja svarbi problema. 
Pavyzdžiui, per sukniasiuvių 
streiką Moątreale kunigai ban
dė suorganizuoti skebinę uniją 
ir susitarti su darbdaviais. Tai 
buvo piktas žygis suskaldyti 
darbininkų spėkas.

Laimė, kad Montreal© suk
niasiuviai nepaklausė kunigų ir 
bosų agentų. Tie patys parapi- 
j ortai atkreipė tai skebinei uni
jai savo nugarą ir pasiliko iš
tikimais tikrai unijai.

ta penktadieni vakare par
skrido iš Anglijos per 24 va
landas 22 minutes ir 25 se
kundas. Jis yra vienintelis 
lakūnas, kuris ne tik per 
Atlantiko Vandenyną per
skrido Europon, bet ir atgal 
perlėkė per ta vandenyną į 
Ameriką. Tai daug geres
nis rekordas už Lindber- 
gho.

Pirm atlėksiant į Floyd 
Bennet aikštę, Long Islan
de, N. Y., Merrill staptelėio 
Squantume, Mass., patik
rint. ar gana turi gazolino 
iki New Yorko. Jis “Lock- 
heed-Electra” lėktuvu par
vežė laikraščiams ir teat
rams judamus paveikslus iš 
Anglijos karaliaus Jurgio 
Šešto karūnavimo. Lėktu
vas lėšuojąs $75,000.

Mulkiškas H. Fordo Vajus 
Prieš Auto Darbo Uniją

Panašiai gali kunigija pasi
elgti ir Jungtinėse Valstijose. 
Pavyzdžiui, lietuvių katalikų 
srovės spauda jau senai neigia
mai rašo apie darbo unijas ir 
kalba apie tvėrimą “katalikiš
kų unijų.” Tai būtų nelaimė 
patiems katalikams darbinin
kams. Reikia saugotis tokių sla
stų. x

Patersonas jau mobilizuojasi 
į “Laisvės” brooklyniškį pikni
ką, kuris įvyks liepos 4 d. Tie 
mūsų draugai visada pirmuti
niai “Laisvės” reikaluose. Pa
matysite, jie piknikan atpiškės 
kokiais dviem ar trim busais!

Detroit, Mich.—Jungtinė 
Auto. Darbininkų Unija pa
skyrė organizatorius, kad 
nuo šios savaitės nasmar- 
kintai trauktų Fordo auto
mobiliu darbininkus į unija.

Fordas išsiuntinėjo mul
kinantį manifestą visiems 
savo darbininkams, kurių 
pas jį esą iki 150,000. For
do manifestas sapalioja, 
būk “atėjūnai” unijos orga
nizatoriai nori jo darbinin
kus “pasijungti ir išnau
doti.” .

Fordo logika ne tik veid
mainiška, bet ir mulkiska. 
Jis net pasakoja, būk didžio
sios kapitalo korporacijos 
“norinčios” suvaryt jo dar
bininkus į industrinę uni- 
J •

Berlin. — Nazių valdžia 
uždraudė moterims batukus 
su ilgais aulais.

Londonas. — Anglijos pu
blika nusivylė iš karaliaus 
karūnavojimo judamų pa
veikslų. Jie yra perdaug pa
viršutiniai.

26,000 Plieno Darbi-X t

ninku Laimėjo Streiką 
Su Unijos Pripažinimu

Aqulllino Navarre Conejos 
Andree Menendez Garcia 
Arthur Morris 
Robert Greenleaf 
Clyde Lcnway 
Michael Russel 
Milton Pekow 
George Laekowskl 
Robert Norwood 
John Johnson 
Elias M. Evlezer 
Andrew Van Iler Rrur 
John Tzeronls 
Joseph Campbell 
John Kunz 
Fred 11. Laskey 
Charles II. Edwards 
Abraham Cohort 
Itudolpho lie Armas 
John Marlow Scott 
Julius Rosenthal 
Maurice Jelln 
Carl Joseph Carlson 
Robert C. Pick 
James T. Byrne 
Louis Ladman 
Milton Rappoport 
lien Mantell 
Rudolph Tleger 
Robert Woln 
David Shapiro 
Alonzo Watson 
Paul Niepold

A

(garbingai žuvę amerikiečiai Madrido gynėjai, Lincoln^ Bataliono nariai

t?;

Amerikiečių Delegatai 
Matysią drg. Prestesą
Washington. — Pas Bra

zilijos ambasadorių atsilan
kė pažangių amerikiečių de
legacija, reikalaudama pa
leist iš kalėjimo L. Carlos 
Prestesą ir kitus politinius 
kalinius, kurie baudžiami 
kaip fašizmo priešai. Dele
gacija susidarė iš atstovų 
nuo Amerikos Prieškarinės 
ir Priešfašistinės Sąjungos, 
nuo Politinių Kalinių Gyni
mo Komiteto, nuo Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo ir nuo rašytojų ir artis
tų grupių.

Delegacija taipgi reikala
vo, kad Brazilija priimtų 
amerikiečių atstovus ir lei
stų jiem ^pasimatyt su Pre- 
stesu ir kitais politiniais ka
liniais.

Brazilijos ambasadorius 
O. Aranha “asmeniškai už
tikrino,” kad būsią leista 
delegatams pasimatyt su 
Prestesu kalėjime.

Prestes yra žymiausias 
komunistinis darbininkų va
das Brazilijoj. Jis nuteis
tas kalėti 16 metu ir 8 mė
nesius už dalyvavimą sukili
me prieš fašizmą ir sveti; 
mus imperialistus. Už tai 
įkalinta ir buvęs Rio de Ja
neiro miesto majoras Pedro 
Ernesto ir desėtkai kitų.

Lenkijos Fašistai Sužeidė 
50 Žydų Liet Brastoj

Varšava. — F a š i stiniai 
lenkai sukėlė kruvinas riau
šes prieš žydus Lietuvių 
Brastoj (Brzesc’e). Sužeidė 
50 žydų; ardė žydiškas 
krautuves ir naikino, plėšė 
jų prekes. Pogromščikai 
padarė virš $500,000 nuosto
lių. Po to valdžia laikinai 
uždarė visas žydų krautu
ves mieste,

NAZIAI ĮKALINO 12 Už Persiorganizuoja Ispa- 
RADIO Iš MASKVOS ! & j r

Hamburg. — Nazių teis- | 
mas pasiuntė dvyliką vokie
čių kalėj iman dviem iki še
šių metų už tai, kad jie 
klausėsi radio, iš Maskvos. 
Hitlerio teisėjai užreiškė, 
jog kas klausosi radio iš 
Maskvos, tai, girdi, “rengia
si išduot savo šalį.”—Naziai 
vadina šalies išdavikais. vi-_____ d , __ v____
sus tuos, kurie tik negiria,ballero sudaryt naują mini- 
Hitlerio diktatūros. Isteriją.

. Socialistų v a d ovaujama
Ko Prezid. Rooseveltas ™ijl! sąjunga parei-

Reikalauja is Kongresori sudaryta iš tų pačių
* movnin uam tp naciniu Iru-

nijos Ministerija

%

Sukniasiuviai Pilnai Užgi
na Industrinį Komitetą

Atlantic City, N.J.—Suk- 
niasiuvių Unijos suvažiavi
mas vienbalsiai . nutarė fi
nansiniai ir unijiniai remti 
Industrinio Organizavimosi 
Komitetą (CIO) ir laikytis 
išvien su juomi. Tuo pačiu 
laiku įgaliojo savo pildan- 
čiąją tarybą stengtis suvie
nyt Amerikos darbininkų 
unijinį judėjimą. Taryba, 
atstovaujanti 240,000 orga
nizuotų sukniasiuvių, darys 
spaudimo į Darbo Federaci
jos vadus, kad pripažintų 
didžiąsias industrines uni
jas ir tuom pamatu atsteig- 
tų unijinę vienybę.

Saragossa, Ispanija.—Re
spublikos lėktuvai įnirtusiai 
bombardavo šią fašistų 
tvirtumą ir padarė didelės 
žalos.

PANAIKINT VYR. TEISMO 
SAUVALIŲ, SAUKIA LEWIS

- - t

Washington. — Industri
nio Organizavimosi Komi
teto pirmininkas John L. 

i Lewis, kalbėdamas per ra
dio, reikalavo būtinai patai
syt šalies Vyriausią Teismą 
pagal prez. Roosevelto pla-

Valencia. Ispanijos mi- Lewis nurodė, jog da- 
msteris pirmininkas Largo bartfnis Vyriausias Teismas f nnnllnvn rmmnlinrnn zta/Y < _ __Caballero, socialistas, geg. 
15 d. pranešė prezidentui 
M. Azanai, kad dabartinis 
ministerių kabinetas pasi
traukia iš vietos. Preziden
tas tuoj vėl paskyrė L. Ca-

Industrinė Unija Būsianti 
Pilnai Pripažinta H

PITTSBURGH, Pa.—Di
delė “nepriklausoma” Jones . '■ 
and Laughlin Plieno Korpo
racija padarė sutartį su in
dustrine Plieno Darbininkų 
Unija dėlei streiko baigimo 
Pittsburghe ir Aliquippoj. 
Šį streiką 26,000 darbinin
kų laimėjo per 36 valandas. 
Sutartis pripažįsta industri
nę (CIO) uniją kaip jos na
rių atstovę ir duoda darbi
ninkam tokius pagerinimus, 
kokie buvo jau pirmiau iš
kovoti iš Carnegie-Illinois 
Plieno Korporacijos.

Kas dar svarbiau, tai 
Jones ir Laughlin bosai bu
vo priversti leist savo dar
bininkams nubalsuot, ko
kią organizaciją jie pasiren- 1 • ii •
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ka kaip savo atstovę visuo
se reikaluose su samdyto
jais. Balsavimai bus daro
mi priežiūroj valdiškos 
Darbo Santikių Komisijos.
Ir jeigu dauguma pasisakys 
už Plieno Darbininkų Uni
ją, priklausančią prie Indu- 
Stririio Organizavimosi Ką-/- 
ffiitėto, tai fabrikantai »tu-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas, sugrįžęs po 
dviejų savaičių žvejybos, 
reikalauja, kad kongresas 
padarytų sekančius tari
mus:

Įstatyt į Vyriausią Teis
mą šešis naujus, pirmeiviš- 
kesnius teisėjus; ir šiuo 
klausimu nedaryt jokių nu
sileidimų a t ž agareiviams, 
ginantiems to teismo sau
valių.

Paskirt $1,500,000,000 pa
šaliniams WPA darbams 
per metus ir atmest visus 
sumanymus, reik alau jau
čius apkapoti šią sumą pa- 
šalpinių pinigų.

Išleisti įstatymą, kuris 
nusakytų, kiek samdytojai 
būtinai turi mokėt darbi
ninkams algos.

Nustatyt skaičių valandų, 
virš kurių samdytojai nega
lėtų verst savo darbininkus 
ilgiau dirbti.

Suteikt valdžiai daugiau 
galios būdavot tvenkinius 
su vanden-elektrinėmis sto
timis, iš kur aplinkiniai gy
ventojai galėtų,pigiau gaut 
elektrą.

ne £ik palaiko kapitalistus 
prieš darbo žmones, bet jis 
“dvejoja, svyruoja” ir elgia
si taip, kaip jam “ant sei
lės užeina.”

Kad Vyriausias Teismas 
paskutiniu laiku užgyrė 
Darbo Santikių Įstatymą, 
pripažindamas teises darbi
ninkų unijoms, tuomi'jis pa
darė “netikėtiną ir stebėti
ną nusileidimą,” sakė Lew
is. Bet šis įstatymas užgin
tas tik todėl, kad vienas tei
sėjas, O. J. Roberts permai
nė savo nuomonę, ir taip 
įstatymas liko, užgirtas 5 
[balsais prieš 4. Bet kas ži-

partijų kaip ir pasitrauku
sioji.

Komunistai mini steriai 
praeitą ketvirtadienį aštriai 
kritikavo socialistą vidaus 
reikalų ministerį Angelą 
Galarzą.. Jis neparodė veik- no, įajp teisėjas Roberts 
lumo pries, fašistus ir troę- į bajsuos kitą svkį? .klausė

rėš pripažint šią uniją 
po vienintelę atstovę vis^ 
darbininkų apskritai, ne 
vien tik unijos narių.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo pirmininkas Phi
lip Murray nedvejodamas’ 
tvirtina, kad Jones and; 
Laughlin darbininkų dau-J 
guma balsuos už tą uniją. » 

Pittsburgho Plieno Korpo
racija taipo pat liko priver-j 
sta leist šešiem tūkstančiam’ 
savo darbininkų balsuot 
unijos pasirinkimo klausi
mą.

Industrinio Organizavi
mosi Komiteto vadai saką 
jog nuo šiol jie kovos už pil- 
ną unijos pripažinimą visuo- 
se tuose plieno fabrikuose, 
kurie dar neturi sutarties 
su industrine unija.

’ j 
r

kistus, kurie iššaukė sukili
mą Katalonijoj prieš res- 1 *11— 1—1 1 •

Lewis. Kaip ilgai ši šalis 
turės priklausyti nuo vieno

//^ 1 f J 1 1_ • * — I teisėjo užmačios?
™ *4 n v* 4 z-1 r» iaP\VV> 1 V\ •*esąs “anarchistų darbinin

kų” sukilimas. Todėl ko FAŠISTAI BOMBARDA-munistai ministerial pareis- tt^ a tqtovvrvvs iu nnO;^nVo iŠ VĘ ANGLŲ AlblOVYBŲke, kad jie pasitrauks iš 
valdžios.

Socialistų Partijos pildan
tysis komitetas tuoj nubal
savo, kad komunistai turi 
pasilikt ministerių kabine
te; o jeigu komunistai ap
leis valdžią, tai ir socialis
tai nedalyvausią joje.

Pranešama, jog Largo 
Caballero s u o r g a n ižuos

Valencia, Ispanija. — 
Hearsto spauda praneša, 
kad ispanų fašistu lakūnai, 
bombarduodami Valenciją, 
užmušę du Anglijos atsto
vybės tarnautojus.
Pasikėsinimas ant Franco 

“N. Y. American” prane
ša, kad. padaryta pavojin
gas pasimojimas ant gen. 
Franco, Ispanijos fašistų 

naują ministeriją iš tų pa- galvos, Salamancoj. Fran
cių partijų, kaip ir pirmiau, co vos išlikęs gyvas.

KODĖL WATERBUR 
FABRIKANTAI ŽADA 

PAKELT ALGAS?

Waterbury, Conn. — Am?.x 
erican Brass, Chase Brą 
ir Scovill kompanijos žaqi 
pridėt penkiolilkai tūkstan
čių misingio darbininkų po 
5 centus daugiau algos kas 
valandą.

Misingio Darbininkų In
dustrinė Unija sako, kad 
bosai tuom priedu stengiasi 
tik atitraukt darbininkus 
nuo organizavimosi į uniją.

Industrinė unija turi jau 
2,000 narių trijuose mini
muose fabrikuose.

fe
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“Karališka” Simpsonienė

Varšava.—Lenkai fašis
tai išsprogdino bombą žydų 
bendruomenės name.

būtent, iš socialistų, komu
nistų, kairiųjų respublikie- 
čių ir anarchistų. Bet, kaip London. — Širdies liga 
spėja įvairūs diplomatai mirė Philip Snowden, 72 
Paryžiuj, naujame ministe- metų amžiaus, buvęs pir- 
rių kabinete anarchistai mas socialistas Anglijos pi- 
vaidins mažesnę rolę negu nigyno ministeris. 
senajame; ir perorganizuo-1 ---------- --------
ta ministerija būsianti *’ T 
resnė vedimui karo 
fašistus.

MIRĖ PH. SNOWDEN

stip-1 St. Louis, Mo. — Sustrei- 
prieš kavo astuonių didžiųjų ko

telių darbininkai.

London. — Pranešama, 
jog pagal seną Anglijos 
įstatymą amerikietė “gyvfe 
našlė” Wallis Warfiel 
Simpsonienė automatišk 
taps “karališkos rūšies” k 
nigaikštienė, kaip tik jin 
ištekės už buvusio Anglų 
karaliaus Edwardo, dab; 
Windsor kunigaikščio.
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Ištraukt visus Vokietijos kareivius ir ka
ro laivus iš Ispanijos!

Taika ir susiklausymas tarp žmonių!
Teises ir laisvė darbo žmonėms!
Didesnės .algos ir aštuonios valandos dar

bo dienos!
Įdomu paskutinysis obalsis. Ameri

kos pramonėse veik visur dirbama po as
tuonias valandas į dieną. Čia darbinin
kai reikalauja šešių valandų darbo die
nos su penkiomis dienomis darbo savai
te; Sovietų Sąjungoj daugumoj fabrikų 
dirbama po 7 valandas į dieną, gi mai- 
nose—po šešias, na, o fašistinėj Vokie
tijoj, pasirodo, daug darbininkų dirba 
daugiau aštuonių valandų į dieną.

Tai 'ką duoda fašizmas darbo žmo
nėms ! •

30,000 Plieno Darbi
ninkų Išėjo Streikan

Julius Janonis
Šiandien, gegužės mėn. 17 d., sukanka 

lygiai 20 metų nuo tragiškos Juliaus 
Janonio mirties. Janonis mirė jaunas, 
turėdamas tik 21 metus amžiaus. Bet 
jis paliko daug puikių eilių (ir prozos), 
kurios aiškiai nusako Janonio nepapras
tus gabumus, kaipo poeto.

Jei Julius Janonis būtų gyvenęs, vei
kiausiai, šiandien jis būtų žinomas vie
nu iš žymiausių pasaulinio maštabo poe
tų. Reikia atsimįntiNkad/jis rašė ne tik 

''lietuvių kalboj, bet ir rusų. Deja, var
gas, kuriame poetai gyveno, uolus mo
kymasis, o prie to\iaristinės valdžios 
persekiojimas ir karas pakirto jo svei
katą ir jis, “Nė jėgų neišmėginęs,” pa
sak jo paties, atsiėmė sau gyvybę, par
krisdamas po traukiniu.

p Janonis nebuvo tik poetas. Jis buvo 
veikėjas, — revoliucinis social-demokra- 
tas, komunistas. Janonis, rašė V. Kap
sukas, “buvo veikliausias lietuvių tarp
tautinis social-demokratas Rusijoj karo 
metu. Kuomet jisai visiškai subrendo, 
atsistojo marksistų-leniniečių, bolševikų 
pamatais ir iki pat paskutinės savo gy
venimo valandos nuo jų nenukrypo.”

Eidamas mirti, Janonis parašė idėjos 
draugams laiškus, kurie aiškiai rodo jo 
numatymą ateities. Pavyzdžiui:

Paskutinė mano mintis—tai prisimini
mas, kad jau atsiranda ženklų, rodančių, 
kad socializmas jau pradeda vykdintis ir 
kad jokia mūsų gadynės vaidentuvė Inegali 
įsivaizdinti tų įstabių visuomčfifež ir asmens 
išorinio ir vidujinio gyvenimo permainų, 
kurios paseks pilnų socializmo tvarkos įvy- 
kinimą. Linksmu šypsuliu sveikinu Jus, sa
kydamas :
< “Tegyvuoja socializmas!

“Tegyvuoja jo vykintoja revoliucinė so
cialdemokratija !
Jei šiandien Janonis atsikeltų iš kapo, 

kaip jis džiaugtųsi tuo faktu, kad jo žo
džiai pildosi,—socializmas užkariavo vie
ną Šeštadalį pasaulio!

ft Vokietijos Komunistą Partijos 
k- Atsišaukimas

Mus pasiekė Vokietijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto atsišaukimas, 
išleistas Pirmosios Gegužės proga. Šis 
atsišaukimas buvo perduotas per slaptą 

\ radio, kurį Vokietijos komunistai palai- 
kOMr per kurį kas vakaras kalba į visus 

^gyvįtntojus.
Atsišaukimas nurodo Hitlerio pekliš- 

kus prisirengimus prie karo, kuriuos da
ro iš žmonių suplėštais pinigais. Tolydžio 

ĘŽmbnių ekonominė buitis vis sunkėja, po- 
£ litiniai vis labiau ir labiau jie varžomi.
| ^Pirmąją Gegužės,” nurodo atsišauki- 

^jmas, “visi komunistai, social-demokratai, 
rbo unijistai ir krikščionys privalo iš- 

ngai prisiekti, kad viską jie darys 
lybei, viską Pieningai kovai už nuver-

iną bendro priešo, Hitlerio.”
Vokietijos žmonių išeitis Liaudies 
ronte. Kaip greit visi hitlerizmo ne

apkenčią žmonės susivienys, taip greit 
jie nuvers fašizmą ir atsteigs demokrati- 
ą, toliau nurodoma.

Vyriausieji atsišaukimo obalsiai 
ami’:

Hl Laisvė demokratiškai Ispanijai!
Nei vieno cento generolui Franco!

Lawrence, Mass
Gėg. 9 d. teko būti gimimo 

dienos "'parėję” pas draugus 
Juškus. Besišnekučiuojant su
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Užsibaigus Plieno Darbininkų
Streikui

Dabar, kai Jones & Laughlin Plieno 
korporacijos darbininkų streikas pasi
baigė, prieš juos stovi kitas labai didelis 
klausimas: Kaip balsuot? Preliminarėj 
Sutartyj, padarytoj tarp streikierių ir 
samdytojų, įdėta paragrafas, sulyg ku
riuo greitu laiku darbininkai balsuos, ar 
jie už savo uniją ar prieš. Jei dauguma 
jų pasisakys už uniją, tuomet unija ga
lės kalbėti varde visų korporacijos dar
bininkų ir su ja samdytojai bus priversti 
daryti sutartis ir tartis.

Todėl labai svarbu, kad visi darbinin
kai balsavime dalyvautų ir pasisakytų 
už savo uniją. Nereikia nei sakyti, kad 
samdytojai dės didelių pastangų darbi
ninkus “perkalbėti,” patraukti savon pu
sėn. Bus vartojama visokios priemonės 
to tikslo pasiekimui: gąsdinimai išmeti
mu iš darbo, etc. Bet darbininkai nepri
valo to paisyti. Visi, kaip vienas, jie turi 
balsuoti už savo uniją, kuri yra dalimi 
C. I. O. (Komiteto Industriniam Orga- 
nizavimuisi).

Kritikavo “Tautos Vadą”
Kanadiečių draugų “Liaudies Balsas” 

rašo:
Nekurj laikų Kanados lietuviai buvo už

miršti. Niekas jų nežinojo, išskyrus Suvie
nytų .Valstijų lietuvių komunistinio judėjL- 
mo veikėjus, kurie jei ne asmcniškdiatlan
kydavo kanadiečius, tai nors kitokiais ke
liais palaikė ryšius ir traukė į darbininkiškų 
judėjimų. Bet per paskutinius kelis metus 
pradėjo juos lankyti “patriotinės” dvasios 
žmonės, ypatingai Montrealų. Tenai buvo 
jau keli tokie žmonės, o paskutinėm dienom 
net ponas Uždavinys, Vilniaus “vaduoto
jas.” Mat, turbūt, nepatinka, kad Kana-
įlos lietuviai energingai veikia Lietuvos 
liaudies naudai.

Bet jiems nesiseka. Niekur jie neturi 
tiek bėdos, kaip Kanadoje. Net juokas ima
skaitant pranešimų iš Montrealo, kuriame 
aprašomas Uždavinio sutikimas. Jei nebū
tų pradėjęs savo draugų Lietuvoje atakuoti, 
vargiai būtų jis galėjęs kalbėti. Atvyko 
pagirti Lietuvos ponus, o čia reikėjo neno- 

• roms išpeikti. Ką gi jam dabar pasakys 
Smetona, ant kurio jis negražiai pakalbėjo. 
Smetona statosi tautos vadu, o Uždavinys 
pareiškė, kad jis tik laikinai.

Visgi pas fašistus nėra drųsos. Jei ko
munistui tektų sutikti tokių opozicijų, jis 
geriau prasišalintų, bet savo idėjų nehiekin- 

- tų. O Uždavinys apsivertė “demokratu” ir 
vali drožti ant savo draugų.
Turbūt niekas nebando taip prisilaiži- 

nėti prie žmonių, kaip šiais laikais atvyk
stą iš Lietuvos fašizmo pakalikai. Kiek
vienas, atvykęs iš ten fašistu, su aiškia 
fašizmą stiprinti misija, suėjęs su kitų 
pažiūrų žmonėmis, bando nuduoti tokiu, 
su kuriuo kalba. Ponas Uždavinys nėra 
tam išimtis. Kalbėdamas fašistiniam 
parengime, jis fašistas. O ten, kur jau
čia galįs gauti aštrios kritikos, karčių 
pipirų, jis bando būti demokratu ir net 
“tautos vadą” kritikuoti.

Aišku, tokia fašizmo agentų taktika 
rodo didelį jų moralinį nususimą. Kai 
Lietuvoj fašizmas bus riušluotas, maty
sime, kiek daug šių dienų fašistų agentų 
per vieną dieną persivers ragožiumi ir 
pasiskelbs didžiausiais demokratais!

Jones & Laughlin Co. Pri
pažint Uniją. Pittsburgho ir 
Aliquippa Dirbtuvių Darbi

ninkai Streikuoja
Pittsburgh, Pa. — Gegu

žės 13 d. Jones & Laughlin 
Co. darbininkai paskelbė 
streiką. Virš 30,000 darbi
ninkų streikuoja Pitts
burghe ir Aliquippa. Tuo- 
jaus atsirado ilgos pikietų 
linijos. Į pikietų linijas ver
žiasi ne tik tų dirbtuvių 
darbininkai, bet ir jų mote
rys,- ir vaikai. Daugelis vai
kų apleido mokyklą ir daly
vauja pikietavime.

' Darbininkų vyriausias 
reikalavimas- — pripažint 
unijos komitetus ir suteikti 
tam tikrų palengvinimų. 
Reikalavimai maždaug to
kie, kokius išpildė daugelis 
kitų plieno dirbtuvių. Bet 
pastarosios kompanijos vir
šininkai visada buvo prie
šingi pripažint uniją. Jie ke
lis sykius pareiškė niekad 
Besitarsią su unijos atsto
vais. Tačiaus tą pareiškimų 
turėjo suryt, nes jau daba 
tariasi su unijos atstovais.

Jones & Laughlin Co. vir
šininkai daugiausia pasižy
mėję terorizavimu darbi
ninkų. Daugelį darbininkų 
yra išmetę iš darbo vien til 
už pasakymą neprielankaus 
jiems žodžio. 10 Aliquippa 
dirbtuvės darbininkų, už 
unijinį veikimą išmestų iš 
darbo, turėjo nueiti teisman 
ir net pasiekti augščiausį 
teismą. Kompanija pralai
mėjo. Turėjo jiems atmokėt 
algas už visą laiką, kuomet 
jie išmesti iš darbo nedirbo 
ir dar atgal į d&rbą priimti. 
Rodosi turėjo iš to gerai pa- 
simokint. Bet vistiek nepa
siduoda. . H-

Darbininkai laikosi vieny?- 
be j. Nėra abejones, streikas 
bus laimėtas. Unija bus pri
pažinta. Geg. 9 darbininkai 
turėjo masinį mitingą, ku
riame pasirodė, kad pas 
darbininkus yra didelio pa
siryžimo priversti kompani
ją išpildyt jų reikalavimus. 
Masinis mitingas pasisakė 
už streiką, jeigū kompanija 
atsisakys išpildyt jų reika
lavimus.

Dabar pietinėj miesto da
ly, apie dirbtuves, didelis 
judėsis. Pėsti ir važiuoti 
žmonės plaukia vis žiūrėti, 
kas ten dedasi. Pasidarė 
toks sūsikimšimas, . kad het 
automobiliais negalima pra
važiuoti. Net Valstijos poli
cija pašaukta tvarkai dary
ti.

Tai pirmas toks didelis 
šiuo laiku plieno darbininkų 
streikas. Todėl visi ir suju
dę. Visuomenės simpatija 
Visa streikuojančių pusėj. 
Atrodo, kad streikieriai 
gaus didelės visų paramos. 
NeVien kitų industrijų dar
bininkai, bet ir smulkieji 
biznieriai stovi su streikie- 
riais.

Nemažai ir lietuviu darbi

ninkų dirba tose dirbtuvėse, 
tai dabar randasi ' streiko 
lauke. Visi ’ nestreikuoją 
darbininkai turėtumėm vi
sais galimais būdais padėt 
streikieriams. Kuriems tik 
laikas leidžia, turėtumėm 
eit prie dirbtuvės ir stot į 
pikietų eiles. Jų laimėjimas 
bus ir mūsų visų laimėjimu.

Randasi ir daugiau kom
panijų, taip vadinamų “ne- 
prigulmingų,” kurios vis 
dar atsisako pripažint uni
ją. Bet ir jos jau veda pasi
tarimus su unijos atstovais. 
Bijo mat streiko. Kurios 
nepasiduos, susilauks strei
ko. Vistiek turės vėliaus pa
siduoti.

Duonos išvežioto j ai irgi 
buvo paskelbę streiką. Rei
kalauja 10 nuošimčių algos 
pakėlimo. Derybos, rodos, 
tebesitęsia. Ir čia darbinin
kai laimės. J. G.

Pittsburgh, Pa.—Geg. 13 
Jones & Laughlin kompani
jos darbininkai tęsia strei
ką. S. S. Pittsburgh, Soho, 
Second Ave., Monongahela 
ir Aliquippa dirbtuvės pi- 
kietuojamos. Sudarytos ma
sinės pikieto linijos. Niekas 
į dirbtuvių vidų negali įeiti.

Aliquippa keletas skebų 
bandė per pikietus prasiver- 
šti, bet nieko negalėjo pada
ryt. Skebai pradėjo kumš- 
čiuotis, tai gavo gerai atgal. 
Policija to tik ir laukė. Tuo- 
jaus “ašarų” bombas dar
ban paleido į pikietininkus. 
Išardyti pikieto eilių vistiek 
negalėjo.

So. Sidėj keletas tik apsi
stumdė. Abelnai streikas 
ramiai eina. Streikieriai 
bando palaikyt gerą" tvarką. 
Atsiranda kompanijos šni
pų, kurie nori kokią nors 
suįrutę padalyt, bet greitai 
sustabdomi.
Atsisako Pasirašyt Kolek- 

tyvę Sutartį
Tarp kompanijos virši

ninkų ir unijos atstovų de
rybos tęsėsi vis'ą geg. 13 die
ną, bet prie nieko neprieita. 
Pavakary Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komiteto 
pirmininkas P. Murray, ku
ris veda su kompanija dery
bas, padarė pareiškimą, kad 
kompanija atsisako pasira
šyt sutartį, todėl streikas 
bus tęsiamas.

Phillip Murray taipgi pa
reiškė, kad jau 130 plieno 
kompanijų pasirašė sutartis 
be jokio streiko, bet šita 
kompanija — Jones & Lau
ghlin — visada buvo prie
šinga unijai ir dabar taip 
laikosi. Jinai turi pasida
rius sutartį su keliomis “ne- 
prigulmingomis” k o mpani- 
jomis nepasiduoti unijai. 
Bet jos visos bus priverstos 
pasiduoti—pasirašyti sutar
ti.

Kompanijos viršininkai

taipgi išleido pareiškimą. 
Jie sako sutinką pasirašyt 
sutartį tik del tų darbinin
kų, kurie priguli prie uni
jos. Taipgi jinai daranti su
tartis ir su kitomis grupė
mis. Suprantama, kompani
ja nori būtinai palaikyti 
dirbtuvėj kompaničną uni
ją ir duoda jai pirmenybę.

Gubernatorius Earle 
Pittsburghe

Gub. Earle irgi susirūpi
no šiuo streiku. Tai ne juo
kas, kuomet streikuoja 30,- 
000 darbininkų. Bet šitas 
streikas gali greitai persi
mesti ir į kitas dirbtuves, 
kurių savininkai vis dar at
sisako pasirašyt reikiamą 
sutartį. Tada gali streiko 
lauke pasirodyt jau apie 
200,000 plieno darbininkų.

Nežinia, ką gub. Earle čia 
darys. Veikiausia jis norės 
abi pusi sutaikyti, kaip kad 
darė Michigano gub. Mur- 
phy.

Prieš atvyksiant Pitts- 
burghan jis įsakė uždrausti 
pardavinėti svaiginančius 
gėrimus streiko apimtose 
teritorijose. Taipgi pasiun
tė savo policijos neva “ge- 
[resnės tvarkos” pridaboji- 
mui.

Gubernatorius aplanky
siąs visas ' streiko apimtas 
vietas.

vesti kovą prieš tas kompa
nijas, kurios atsisako pasi
rašyti sutartį. Konferencija 
įvyks Pittsburghe.

Dabar visos spėkos orga
nizuojamos masiniam pikie- 
tavimui. Vyrai, moters ir 
.vaikai — visi į pikietų lini
jas, visi į kovą prieš bendrą 
savo neprietelį — Jones & 
Laughlin kompaniją, kuri 
taip juos visus išnaudoja.

Lietuviai streikieriai irgi 
pikietų eilėse. Tikimės, ne
bus nei vieno lietuvio streik
laužio. Visi bendrai turėtu
me kovoti už savo uniją, už 
jos pripažinimą.

Komunistų Partija šau
kia visus vieningai kovoti 
už pripažinimą unijos. Kvie
čia kitų industrijų darbinin
kus visokiais būdais padėti 
streikuo j antiems.
Duonkepių Streikas Plečia

si; Derybos Tęsiasi
Tuo pačiu sykiu ir duon

kepiai sustreikavo. Pir
miausia sustreikavo duonos 
išvežiotojai. Paskui apie 
1500 duonkepių metė darbą 
ir reikalauja pakelti algas.

Prie Pittsburgho duonke
pių streiko prisideda Wash
ington, Pa., ir kitų kelių 
miestelių duonkepiai. Atro
do, streikas plečiasi ir nesi
mato galo.

šaukia Unijos Vadų 
Konferenciją

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto pirmi
ninkas P. Murray šaukia 
geg. 15 visų unijų vadų kon
ferenciją dėlei strateginio 
pasitarimo, kaip tinkamiau

Darybos tarp unijos at
stovų ir keptuvių savinin
kų tęsiasi. J. G.

Red. Pastaba. — Kai šis 
raštas jau buvo surinktas, 
gavome žinių, kad streikas 
tapo užbaigtas. Skaitykit 
edito rialą).

kalbas. Jis taip trumpai paaiš
kina liaudies kovotojų pasiau
kojimų už visos žmonijos rei
kalus. Iš eilės paima balsų drau
gė Juškienė, pati šeimininkė ir 

, draugais, užėjo ant minties Is- ’ pabrėžia trumpai, kad mes tu- 
^j^anijos kovotojai už demokra- rime paaukoti tam svarbiam 

tiją. Dhg. A. Stanavičius atsi- tikslui. Buvo renkamos aukos ir 
Mttoja ir p rašo svečių pertraukti ■ aukojo sekamai: J. Masis $1;

po 50 centų: Ch. Palaima, B. 
Juškienė, A. Stanavičius, S. 
Masavičius, Benis Minkevičius 
ir S. Penkaūskas; Z. Penkaus- 
kieiiė 25 centus; A. Jurčiuko
nienė ir J. Jarčiukonis po 10c. 
Viso aukų surinkta $4.45. Var- 
de Ispanijos kovotoją tariame 
širdingai ačiū. L. K. Biuro#.

Paterson, N. J.
Didesnis Skurdas

Jau buvo “Laisvoje” rašyta, 
kad Patersono dažų fabrikai už
sidarinėja ■ ir bedarbių armija 
didėja. Victory dažų fabrikas 
antras užsidarė neapribotam 
laikui. Be darbo pasiliko virš 
trys šimtai darbininkų. Užsida
rymo priežastis nežinoma, šis 
fabrikas geriausia dirbdavo per 
virš dvidešimts metų. Darbinin
kai buvo išnaudojami nesvietiš
kai.

Fabriko savininkas yra ita
las, tai pas jį daugiausia ir dir
bo italų tautybės darbininkai. 
Kitataučiai negalėjo gauti dar
bo šiame fabrike^

Tiktai 1933 metais pavyko 
darbininkus suorganizuoti į uni
ją. Darbininkai buvo gerai, or
ganizuoti ir privertė Victory 
bosus pripažinti uniją ir pasi
rašyti kontraktą.

Bosai visur pasakoja, būk 
unija privertus juos uždaryti 
fabriką, būk ji perdaug norė
jusi savo nariams iš Victory 
kompanijos. Bet jeigu pažvelg
tumėme, kaip Victory išnaudojo 
darbininkus per virš 15 metų, 
tai surastumėihe ką kitą. Darbi
ninkai buvo priversti dirbti po 
16-18 valandų į pakaitą ir po 
šešias dienas į savaitę. O gauda
vo tik nuo 16 iki 35 centų į va
landą. Susikrovęs milionus ‘do
lerių .kompanijos savininkas

šiandien nepaiso darbininkų. Jis 
išmeta juos į bedarbių eiles 
skursti. t

Tai tokia prakeikta kapitalis
tinė sistema. Ateis laikas, kada 
darbininkai susipras ir nušluos 
išnaudotojus. Tik reikia organi
zuotis stipriau.

Darbas Pirmyn
Jau pradėjo damą Textile 

Workers Organizing Commi
ttee. Paskelbė sėdėjimo streiką 
Lafavorite Rubber kompanijo
je. šios kompanijos darbininkai 
reikalauja 20 puoš, algų pakė
limo, 40 valandų darbo savai
tės, priimti atgal atleistus dar
bininkus už unijos veikimą, ge
resnės sanitarijos fabrike ir 
unijos pripažinimo, čia iš 95 
darbininkų 75 priklauso prie 
C.I.O. unijos.

Streikas Laimėtas
Granite Silk kompanija pri

pažino Textile Workers Organi
zing Committee ir bus pagerin
tos darbininkams sąlygos, bus 
pakeltos algos ir tt. Ši kompani
ja turi 260 automatiškų staklių. 
Vieta: Grand St. ir Morris St.

Patersonas Neužmiršta
Kaip nugirdau, tai šiemet 

“Vilnis” gaus pasveikinimą nuo 
patersoniečių. Bet ne popiera, 
ale su glėbiu bumaškų. Drg. P. 
Sakat praneša, kad jau turi su
rinkęs 20 dolerių pasveikinimui 
“V.” šėrininkų suvažiavimo. 
Tai gražus darbas ir d. Sakat 
pasišventimas.

Sudegusio vbkiečių dirižablio “Hindenburgo” griaučiai.

Darbininkai Domaujasi
Patersono publikai labai pa

tiko pernykštis dienraščio “Lai
svės” piknikas Ulmer Parke, 
nęs klausė šios katalikų srovės 
moterys, ar bus ir Šiemet “Lai
svės” piknikas Ūlmer Parke,, 
Brooklyn, N. Y. Taip pat klau
sė, ar bus busai važiavimui į 
pikniką. Jeigu bus busai, tai 
važiuos. Prašė užregistruoti.

Mes labai išsiilgome to gra
žiausio, didžiausio pikniko. 
“Laisvės” piknikas įvyks liepos 

■ 4 d. Tat aš pranešu, kad iŠ Pa- 
'tersono bus nemažiau kaip du 
dideli bušai organizuojami, o 
gal ir trys. Katrie norite iš an
ksto apsirūpinti buse sėdynę, 
tai galite užsiregistruoti pas 
bet Literatūros Draugijos 84 
kuopos narį. Vadatas.
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Mažos Pastabos
Anglijos ministerių pir

mininkas — Stasys Baldwi- 
nas, pagal laikraščių prane
šimą, gegužės mėnesyj jau 
pasitrauks iš publikos gy
venimo, kas reiškia, daugiau 
jau nedalyvaus politikoje ir 
neužims valdžioje ir šiaip 
visuomenėje a t sakomingos 
vietos, nors yra didelis 
klausimas ar jis tą išpildys. 
Kaip ten nebūtų, bet Brita
nijos Industrijų Federacija, 
dar pradžioj balandžio mė- 

4 nėšio, jam surengė pietus, 
kad išreiškus širdingą dė
kui už sugrąžinimą gerlai- 
kio nuo 1931 metų.

Daugiau tūkstančio stor
kaklių ir gal vienas kitas 
liesesnis žmogus dalyvavo 
pietų pokilyj, kuriems, po
litikoj visą savo amžių mau
dęsis Baldwinas sakė pra
kalbą,—įmesdamas į jąją 
žmoniškumo spirgutį, kad 
jis sucirkėtų reporterio au
sin ir praneštų svietui, jog 
Baldwinas sužmonėjo ir 
prašo industrijalistų su
trumpinti darbo valandas ir 
pagerinti dirbtuvėse sąly- 

’ gas, nes dėlei tokios nesvie
tiškos skubos daugelis žmo
nių iš nervų išlenda, o kiti 
durnabučiuosna a t s iduria. 
Gi Baldwinas nori, kad An
glija būtų sveika ir protin
ga.

Baldwino į senatvę atsi
vertimas į žmoniškumo pu
sę yra girtinas žygis, bet iš 
jo išeis tik tiek naudos, kiek 
iš gražiai skambančių reli
ginių frazių—5-tas neuž
mušk, 6-tas nesvetimote
riauk, 7-tas nevok, ir taip 
toliau. Šitie prisakymai jau 
senai sulaužyti ir niekas jų 
nepaiso, nors ir kasdien po
teriuose kalba. Kai tik susi
duria su gynimu privatinės 
nuosavybės, tai ir vagia, ir 
užmuša, ir svetimoteriauja. 
Jeigu šitas pasakymas nėra 
kam aiškus, tai tegu jis pri
simena dabartinę Ispanijos 
kovą ir pilnai įsitikins, kad 
taip yra.

Ispanijos liaudis išsirinko 
savo valdžią, turėdama 
omenyj apkarpyti turčių 
pelnus ir rinkimų pasekmės 
jau visam pasauliui žino
mos. Valdžia dar veik ne
pradėjo pildyti liaudies no
rą, kaip sukilo fašistai ir 
viską naikina, žudo, jaunas 
mergaites žagina, kad tik 
įvarius piliečiams daugiau 
baimės, tos baimės, kad ne
paisant kai tu gyveni, bet 
nedrįsk apginti savo teisės 
platesniam, žmoniškesniam 
gyvenimui.

Taigi Baldwino bandy
mas įčiepyti spurgelę žmo
niško kraujo į industrijalis
tų arterijas pasiliks tik to 
vakaro pasakytas sarkastiš
kas ekonominis monologėlis, 
ką ir jis pats gerai žino. 
Nes dėl jo kalbos jau pačia
me baliuje kilo zurzėjimas. 
Industrijalistai geruoju va
landų netrumpins, nors 
ir ant pusės šalies matytųsi 

t Juoda dėmė (juoda dėme 
Baldwinas vadina bedarbę), 
nes tas jiems pelnus maži
na.

liežuvį, sakydami, kad jie ir 
vėl sumuš rusus, — dabar 
jau Rumunijos paspirčia, 
nes abidvi kalbamos šalys 
pasidarę militarinės talkos 
sutartį.

Lenkija turi 30 milionų 
gyventojų, o Rumunija 18 
milionų, kas sykiu sudaro 
48 milionus žmonių. Tai di
desnė gali susidaryti mili- 
tarinė spėka, išskyrus laivy
nus, negu Franci jos, nei Ita
lijos spėkos, pavienioms kal
bant. Ir savaime supranta
ma, kad nuo tokios spėkos 
bile kaiminka šalis turi būt 
pasirengus apginti savo te
ritorijos rubežius— nuo mi- 
litariškų banditų, kurie pa
sirengę šautuvu ir 
atkirsti kokį nors 
brangios žemės.

Tačiaus Lenkijos 
rimas svietui gali ir pasilik
ti tik tuščiu ir juokingu pa
sigyrimu. Šiandien Sovietų 
Raudonoji Armija stipri ir 
galinga atremti užpuolikus, 
tai viena, antra—Lenkija 
turi pavergus 8 milionus uk- 
rainų, kurie tik laukia pro
gos pasiliuosuoti iš po jos 
geležinio dangčio ir jie ištiki 
mai neguldys savo galvų už 
Lenkijos imperialistinės bal
tos varnos kiaušinius. Prie 
jų, aišku, prisidės Vilnijos 
lietuviai, galicijonai ir patys 
lenkai, kovingi darbininkai 
apgynimui savo gyvenimo 
teisių. Juk dabar Lenkijoj 
šeši milionai žmonių taip 
skurdžiai gyvena, kad nusi
pirkę degtuką skaldo į ke
turias dalis. Degtuko skal
dymas mums suprantamai 
parodo — jųjų maistą, dra
bužį ir kokiuose namuose 
jie stumia savo dienas pir
myn, nekantriai laukdami 
kokios permainos.

Taigi, viską krūvon sudė
jus, iš Lenkijos iškepto pa
gyrų pyrago gali išeiti ir 
šuniui neuostomas ragaišis, 
nes ir pačioj Rumunijoj pa
dėtis nėra švelnesnė. Bes
arabija, atplėšta nuo Rusi
jos, kol kas tyli, bet ką ji 
mislina' daryti momentui 
atėjus,—pasilieka palaukti, 
padūmoti galvosūkio išriši
mui. O kurgi darbininkų 
klasė? Ji visa nepavirto į 
fašistus.

Kunigai ir Ispanija
Ispanijoj fašistų sukili

mas prieš liaudies teisėtai 
išrinktą valdžią — griežtai 
padalino žmones į du skir
tingus logerius. Kaip viena
me, taip ir kitame rasime 
visokių klasių ir luomų 
žmonių, kuriuose maišosi ir 
kunigai, vadinama dvasiški- 
ja. Kalbant apie kunigus,— 
reikia atvirai pasakyti, kad 
didesnė jų pusė nuėjo su 
fašistais žudyti liaudiečius, 
išlaikymui šalies turto, pra
monės aukštesnio rango 
žmonių rankose, tai yra, po
nų, kunigų ir kitų dykaduo
nių. Jųjų tarpe įeina ir visa 
oficierijada.

Kad paprasti žmonės mu
šasi už turtą, tai nėra nie
ko įstabaus. Bet kunigai, 
skelbianti bažnyčiose iš sa- 

Valandas sutrumpins ir kyklų, seniau vadinamų am- 
žmonių gyvenimą visu kuo 
aprūpins, bet tai ne indus
trijalistai tą padarys. Šitas 
darbas ne jiem priklauso ir 
nereikia apsigaudinėti «ave 
tą siūlant jiems. Čia yra 
proerresyvių amatiniu uni
jų darbas ir jos anksčiau ar 
vėliau užbaltys tas visas 
juodas dėmes!

Lenkijos Imperialistų 
Svajonės

Lenkai, po pasaulinio ka
ro sumušę rusus ties Vistu
la, žinoma su francūzų pa- 
gelba, ir minint laimėjimo
sukaktuves, dar ir šiandien Catholic Review žurnalo re- 
sukasi džiaugsmo kvaituliu daktorius bara ne tik Ame- 
ir kaišioja svietui juokingą rikos žmones, laikraščius,

ugnim 
kampą

pasigy-

bonų, kad lengviau kupra
nugariui perlysti per ada
tos ausį, negu turčiui įeiti 
dangaus karalystėn, o kaip 
tik kilo karas už turtą, tai 
apsirėdę begėdžių ir užpuo
likų rūbais mušasi už svie
to žemiškas marnastis. Tas 
parodo, kad aš geriau eisiu 
pragaran, negu be turto gy
vensiu. Vadinasi, gyvenimo 
siekis — aukso veršis ir jo 
purvina uodega!

Gegužės mėnesio 4-tą die
ną, New York Times dien- 
raštin tilpo padavimas, 
kaip katalikų kunigas — 

bet net ir pačią valdžią, 
kad visi sykiu perdaug re
mia Madrido valdžią. Ame
rikos laikraščiai, sako jis, 
gina liaudiečių pusę, - kuo
met Europoje apie juos vi
sai kitu tonu kalba. Ir pri
duria, kad liaudiečiai daužė 
bažnyčias, žudė kunigus, 
kas yra jo tikslus liaudie- 
čiams užmetimas.

Kad Europos laikraščiai 
rašo smerkdami liaudiečius, 
tai su tuom sutiksime, nes 
tenai yra daug fašistinių 
šalių ir liaudiečių laimėjimo 
jos nenori matyti. Bet atsi
randa laikraščių, kurie pa
laiko ir liaudies pusę. Štai 
Kaune lietuvių katalikų ku
nigų leidžiamas laikraštu
kas “XX Amžius,” sako:

“Madrido valdžios pusėje 
kariauja daug ir katalikų 1 
žmonių už gyvenimą, duoną 
ir druską, o fašistai jau ke
lintas mėnuo veda kovą, ne
turėdami jokios progra
mos.”

Iš šito galima suprasti, 
jog ir Europoje yra laik-

Pavasaris Prie 
Charamos

Rašo Use Wolff
Šalę kelio stovi medelis, 

visas apdengtas baltais žie
dais, o greta jo didelis me
dis — rausvais žiedais. Me
dis prie medžio, kaip kalnų 
vieškely gegužės pradžioj. 
Po visos valandos kelionės 
mūsų vežimas sustoja. Mes 
bėgame per arimus ir ražie
nas, tarp vynuogynų ir aly
vų sodų. Už kalvų virtinės 
mes pamatom apkasus. Ir 
netrukus jau esam ten. Mus 
audringai sveikina. Tai mū
sų seni draugai, kuriuos 
mes pasuktinį kartą matėm 
rugsėjo mėnesį, ten, viršuj, 
kuriame nors kalnų kaime
lyje. Jie guli apkasuose, ku
riuos jie, pagal vado pavar
dę pavadino: “Komendanto 
Munozo gatvė.”

—Pasilikit šiąnakt čia, pas 
mus,—pasakė Ubaldo,—šią
nakt kaimyninian batalio- 
nan bus atvežti Altavoz del 
Frente — fronto garsiakal
biai — ir bus kalbama į 
priešą.

Žinoma, aš pasilieku. Ur
bano, antrojo bataliono ko
mendantui pranešama apie 
mus. Jo pozicijos yra pusė 
valandos kelio nuo čia. Blo
gas, varginantis kelias ir 
tik temstant mes atvykstam 
pas jį. Naujos duobės. Vie
na jų išdidžiai -vadinama 
Capitania General, — gene- 
rahs štabas, čia gyvena ba- 
talijono kapitonas, čia yra 
ir biblioteka, kurią vadina 
Villa Aire Sanos, gero oro 
vila, nes čia visuomet, jei 
tik priešas leidžia, tūno aš- 
tuoni, dešimts žmonių.

Urbano man -pasakoja 
apie mūšius prie Angelų 
kalno. Jis pasakoja apie vie
ną draugą, kuris vienam 
audringam puolime pirmą 
kartą pateko į kovos ugnį ir 
labai biįojo. Bet pagaliau 
jis taip įsikarščiavo, kad, 
užuot šaudęs, jis bėgančius 
fašistus pradėjo akmenimis 
mėtyti ir keletą kartų gerai 
pataikė. Tas taip padrąsino 
jaunuolį, kad jis pirmas 
įpuolė į priešo apkasus ir 
paėmė grobio visį krūvą 
šautuvų.

Prie apkaso durų iš lauko 
pasirodo galva:

—Jau yra garsiakalbiai.
Tamsu, nors pirštu akin 

durk. Mes bėgam gabalą ke
lio per lauką. Vienoj laisvoj 
vietoj stovi gigantas: gar
siakalbio vežimas. Jis susi
deda iš trijų dalių: , mikro
fono auto, elektros jėgos 
stotelės ir pačio garsiakal
bio. Jį aptarnauja septyni 
žmonės. Visas tas vežimas

raštijos pasidalinimas, už ir 
prieš. Kiek liečia Amerikos 
laikraštiją, tai ji nėra visa 
liaudiečių pusėje, kaip kad 
aukščiau minėtas redakto
rius pasakoja.

Prie pabaigos reikia pa
sakyti, jog ir pačioj Ispa
nijoj ne visi kunigai nuėjo 
fašistų keliais. Štai baskie- 
tis katalikų kunigas Alber
tas Onaindia, apžiūrėjęs 
Italijos ir Vokietijos fašis
tų bombomis sunaikintą 
Goernico miestelį, nekaltai 
išžudytus žmones, — šaukia 
visus demokratiją mylinčius 
pasaulio gyventojus ko
von prieš fašizmą, nes jie 
stengiasi išnaikinti Baskų 
tautą!

Būnant padoriu žmogum, 
demokratijos šalininku už 
geresnį ir laisvesnį liaudies 
gyvenimą — kunigo rūbai 
jam gėdos nedaro. Ir reikia 
pasakyti, jog jis nėra vie
nas, yra ir daugiau tokių 
kunigų, už ką reikia juos 
širdingai pasveikinti!

apsar-yra sutvirtintas ir 
vuotas, — jis kaštavo daug 
pinigų, bet jis pasiekia savo 
tikslą. Jau keletas šimtų su
kilėlių kareivių, kai tik šie 
garsiakalbiai pradėjo veik
ti, perėjo pas mus.

Pasirodo švieselės. Du au
tomobiliai važiuoja lauko 
keliu. Pagaliau tamsios fi
gūros prieina prie mūsų: 
kalbėtojai. Tai politiniai 
įvairių batalijonų komisa
rai. Vienas jų yra arabas.

Ir tuomet prasideda. Nak
ties tylumoj suskamba ispa
nų tautos himųas, linksmi 
taktai. Staiga* pragariška 
ugnis. Per mūsų galvas švil
pia kulkos, kažkur sprogsta 
mina. Tačiau, kai pirmasis 
kalbėtojas pradeda kalbėti 
ir jo balsas nuo aplinkinių 
kalvų atsimuša keliais ai
dais, nustoja šaudyti. Kal
bėtojas kalba jiems apie 
tuos vyrus, kurie juos ver
čia tarnauti, kurie naudoja
si jais, norėdami vėl grąžin
ti Ispanijos liaudies skriau
dėjų, pavergėjų senas privi
legijas. Kalba vienas po ki
to. Nė vienas nekalba il
giau, kaip penkias minutes. 
Jie kalba apie sukilėlių 
bombas, kurios naikina Is
panijos miestus ir kaimus, 
apie italus ir vokiečius, ku
rie nori išnaudoti ispanų 
turtus. Jie kalba apie karei
vių motinas ir seseris, ku
rios dreba del savo sūnų ir 
brolių likimo.

Ir jie kviečia sukilėlius 
ateiti pas savo brolius. Nie
ko jiems neatsitiksią. Jie 
gausią drabužius ir maistą, 
jie gausią tabako, jie galė
sią gauti atostogų ir jeigu 
atsinešiu savo šautuvus, jie 
dar gausią pinigų. Pagaliau 
paskutinis kalbėtojas, viena 
moteris, pasakoja, kad prieš 
porą dienų esam paėmę į 
nelaisvę lakūną jaun. leite
nantą Giunterį Lioningą, 
kuris kilęs iš Berlyno W 50, 
Augsburgerstrasse 15. Kad 
jis dabar esąs Valencijoj ir 
visai gerai jaučiasi, būda
mas kartu su Immelmano 
eskadrilės draugu leitenan
tu Winteriu, kad UGT jau 
bandžiusi susisiekti su Lio- 
ningo tėvais, norėdama 
jiem pranešti, jog jų sūnui 
“raudonojoj” Ispanijoj ne
blogai sekasi ir jam nieko 
blogo neatsitiks. Nes juk 
esą žinoma, kad ir Lionin- 
gas, kad ir jie, ispanai drau
gai, dabar esą priešo apka
suose, buvo priversti kovoti 
prieš Ispanijos respubliką. 
Ir ši respublika nesiruošian
ti. jiems ką nors skaudaus 

padaryti, kurie tik iš prie
vartos prieš ją kovoją.

Nė vieno šūvio daugiau. 
Vieną momentą visur gili 
tyla. Po to nakties tylumoj 
nuskamba balsas:

—Broliai, mes jus girdė
jome.

Silpnai skamba balsas, 
bet mes jį išgirstame.

Ir po to vėl tyla.
Mūsų' draugai. iš apkasų 

prašo:
—Truputį muzikos.
Ir garsiakalbis pradeda 

groti ir groti. Ištisas dvi va
landas. Dainas, revoliuci
nius maršus ir šokių muzi
ką. Tamsumoj susikabina 
poros ir pradeda šokti. Kiti 
gi stovi aplink juos ir ploja

Vienas pradeda dainuoti, 
prie jo prisideda kitas, dar 
vienas ir iš ten, iš priešų 
apkasų, taip pat prisideda 
vienas, kitas ir užveda se
kančią stropą... -

Pagaliau pirmą valandą 
nakties mes išvažiuojam, 
vykstam į gretimą kaimą, 
kur yra mūsų štabas. Ten 
yra lovų, bet nėra matracų. 
Mirtinai išvargę užmiegam. 
Garsiakalbio jaunuoliai su
simeta ant šiaudų ir įsikni- 
sa į juos. Taip mes išmie-

IŠ LIETUVOS
Kaip Kupišky Padvigubino 

3000 Litų
Kokių dar pasitaiko lengva

tikių žmonių rodo ir šis pavyz
dys.,1:

Ne per seniai Kupiškio mies
tely vienas pilietis P. pirko že
mės sklypą. Kiek laiko paval- 
dęs, tą sklypą z jis pardavė ki
tiems už 3000 lt. Tuo būdu jis 
pelnė apie 700 lt. Keli pažįsta
mi, sužinoję jį turint pinigų, 
pradėjo jam siūlytis, kad jie 
juos padvigubinsią. Kam gi pi
nigai' nereikalingi? Pasigodo sa
vo turtą padvigubinti ir mini
mas mūsų pilietis. Padarė ban
dymą. “Dvigubintojai” įdėjo į 
savo presą 5 lt., išėjo du penkli- 
čiai. Tuojau miestely tuos pa
dvigubintus pinigus išbandė. 
Ima! Viskas gerai.

Tuomet pasidrąsinęs P. suti
ko, kad meisteriai padvigubintų 
visus jo 3000 lt. Tie tuojau su
dėjo juos į savo “aparatą”, tam 
tikrą griozdą, padarytą iš kar- 
dono ir lentelių ir kietai ten su
spaudė tuos 3000 lt. Visą apa
ratą su pinigais meisteriai pali
ko pas P., tik įsakė visą savaitę 
jo neliesti. Mat, pinigai turi ge
rai susigulėti, “atsimušti.” O jei 
per anksti jį paliesiąs, tai visi 
pinigai galį sugesti. Kantriai 
visą savaitę laukė P., kol galės 
gauti padvigubintus pinigus. 
Bet kai praėjo savaitė ir “mei
steriai” vis nesirodė’pil. P. pra
dėjo nerimauti. Pagaliau jis at
plėšė tą aparatą, bet jokių pini
gų ten neberado. Tuomet jis 
nors nedrąsiai, bet pasiskundė 
policijai. Policija suėmė vieną 
“meisterį” ž. pas kurį dar ra
do 600 lt., o pas kitą nieko ne
berado. Taip žmogus del gobšu
mo ir naivumo senatvėj liko 
vargšas.

Klebono Turto Paveldėtoja 
Atsisako Pildyti Klebono

Prievoles
Raudėnų, Šiaulių apskr., kle

bonas kun. Kazys Pakalniškis 
testamentu visą savo turtą už
rašė savo ilgametei šeimininkei 
Onai Kairaitei.

Kun. P&kalniškis buvo Rau
dėnų smulk. kred. d-jos nariu 
ir d-jai subankrutavus, iš kun. 
Pakalniškio turto paveldėtojos 
Onos Kairaitės likvidacinė ko
misija reikalauja 1560 lt. nario 
atsakingumo.

Kadangi Kairaitė gera valia 
nesutinka mokėt, tai nuostoliai 
jieškomi teismo keliu. Teisme 
Kairaitė atsikerta, kad kun. Pa
kalniškio turtą ji pavelde jus ne 
testamentu, bet pirkus, ir patie- 

j kė pirkimo pardavimo aktą. Ak-

pasirodo
gam iki ankstyvo 
šešių, kol lange 
saulė ir pradeda griausti 
patarankos.

Mums atvykus į generali
nį štabą, ten jau randam 
dvylika atbėgusių sukilėlių. 
Jie girdėjo mūsų kalbas. 
Vienas jų ir yra tas daini
ninkas, kuris naktį daina
vo. Jie verkia iš džiaugsmo, 
kad jie jau yra pas mus. 
Jie buvę laikomi sukilėlių 
kalėjime. Tik prieš keturio
lika dienų jie buvę iš kalė
jimo išleisti, aprengti sku
durais, įtraukti į svetimša
lių legijoną ir jie tik telau
kę to momento, kad atvyk
tų pas mus.

Jie girdėję mūsų propa
gandą, pasinaudoję tamsa, 
vienas paskui kitą pilvais 
peršliaužę per apkasus ir už 
dešimts metrų iškilę prieš 
mūsų eiles.

Prieš mus važiuoja gar
siakalbio vagonas. Jis braz
da per plento duobes. Lėk
tuvai virš mūsų. Du kartu 
jie apsisuka virš mūsų gal
vų ir po to jie išnyksta. Vai
siniai medeliai žydį pakelėj. 
Mes matom dar tik jų žie
dus ir mes galvojam apie 
dvylika perbėgėlių. Pavasa
ris Charamoj prasidėjo.

te parašyta, kad kun. Pakalniš
kis už „parduodamą turtą pini
gus gavęs prieš akto sudarymu. 
Tačiau apyg. teismas Kai rai
tės atsikirtimu nepatikėjo ir iš 

smulk. 
atly-

jos atiteisė Raudėnų 
kred. d-jos nuostoliams 
ginti 1560 lt.

Kairaitė, nepatenkinta 
teismo sprendimu padavė 
liacijos skundą rūmams.

apyg. 
ape-

ROKIŠKIS
Vyras Vyrui Norėjo Išpli
kinti Vitrijoliu Akis ir už 
Tai Gavo 1| Metų Kalėjimo
Išvažiuojamoji Panevėžio apy

gardos teismo sesija Rokiškyje 
sprendė Juodupės fabriko meis
tro ir darbininko bylą, kurioje 
paaiškėjo, kad meistras ir dar
bininkas buvo įsimylėję į vieną 
senyvo amžiaus moterį, vienas 
antram pavyduliavo, neapken
tė ir pasekmėje darbininkas nu
tarė savo konkurentą apakinti. 
Vakaro metu patykojęs meistrą 
išeinant iš namų, pylė iš švirkš
lio į akis vitrijolio, tačiau jo i 
pasikėsinimas nevykęs, nes mei
stras paliko sveikas. Apygardos 
teismas išžiūrėjęs šią bylą, pri
pažino darbininką kaltu ir nu
baudė vienais su puse metų ka
lėjimo.

Rugiai Atpigo
sGerų rugių centneriui moka

ma 8.50 lt. Tolimesniuose mies
čiukuose mokama 6.50 lt. Bul
vių centneriui mokama 1.50 lt. 
Šiemet laukuose žiemkenčiai nė
ra pagadinti ir tikimasi gero 
derliaus.

Newark, N. J
Iš Laimėto Streiko

Essex Chair kompanijos dar
bininkai išėjome į streiką ba
landžio 8 d., o užbaigėme strei
ką balandžio 29 d. Streiką lai
mėjome. Gavome 40 valandų 
savaitę ir algas pakelti nuo 12 
centų iki 20 centų į valandą ir 
viršlaikį laiką ir pusę.

Bet kova buvo sunki, buvo 
keturi suareštuota. Antroj 
streiko dienoj bosai buvo pas
kelbę laikraščiuose, kad kas 
nors jiems darbininkus pavogė. 
O paskui buvo pasamdę gengs- 
terius ir nenorėjo priimti atgal 
tų darbininkų, kurie buvo su
areštuoti. Paskui išėmė indžion- 
kšiną, bet ir tas nieko jiems ne
pagelbėjo. Jie turėjo pasiduoti 
ir pripažinti uniją, lokalą 66.

John Kasios.

McKees Rocks, Pa
Darbai pradeda silpnėti, ne- 

kurios dirbtuvės jau pradeda 
darbininkus atleisti. P. L. E. 
atleido 75 darbininkus. Lock 
Hard. Steel and Iron Co. jau 
trečia savaitė kaip nedirba.

Nedėlioj, 2-rą dieną gegu
žės, APLA 2-ra kp. turėjo su
sirinkimą. Kadangi dar APLA 
vajus yra pratęstas, o nau
jiems nariams įstojimas tik 
ketvirtadalis (kuopa neima 
nieko), tai kad palengvint 
naujiems nariams, kuopa nu
tarė sugrąžinti iš iždo kož- 
nam naujam nariui po $1 dak
taro lėšų. Taipgi nutarė pa- 
gamint “čapsų”1 vakarienę, ku
ri bus 22 d. geg. Taipgi drau- > 
gai nėra šykštus su aukavimu. 
Dėl 1-mos gegužės demonstra- " 
cijos lėšų padengimo suauka- 
vo $3.45.

Subatoj, 8 d. gegužės, APL 
A 2-ros kp. buvo ekstra susi
rinkimas, kad išrinkti darbi
ninkus dėl aukščiau minėtos 
vakarienės. Po susirinkimo be- • 
sikalbant prisiminėm, kad bus . 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mas. Nutarėm pasiųsti pasvei
kinimą ir sudėjome aukų 
$8.25. Draugai aukojo sekan
čiai : J. Purtikas $3, J. Mi
liauskas—$1, A. Sherbinas— 
50c, V. Sherbinienė—50c, M. 
Paulauskas—50c, P. Paulaus
kienė—50c, J. Mažeika—50c, 
Ign. Kazlauskas—50c, J. Kve
daras—50c.

Po 25c. aukojo A. Valeika, 
P. Varkalas, M. Yankauskie- 
nė.

Iš viršuje parašytų kelių ei
lių atrodo, kad pas mus viskas 
eina, kaip sviestu patepta. 
Bet taip nėra. Kadangi APLA 
2-ra kuopa turi savo namą, tai 
buvo nutarta įsteigti vakarinę ** 
mokslainę. Susirašėm iš syk 12 
asmenų, nupirkom 12 egz. 
“Jaunuolių švyturėlio”, kol 
kas d. J. Miliauskas apsiėmė 
mokytojum būti. Na, ir geras 
darbas pradėtas. Bet ar ilgai? 
Porą sykių draugai susirinko 
visi, paskui ėjo mažy, mažyn, 
jant galo liko tik 3 ar 4 moki
niai. Tokiu būdu prisiėjo !, 
mokslainę likviduoti. Gaila ir ! 
labai gaila, kad mūsų draugai 4 
porą lekcijų gavę rokuoja vis
ką išmokę.

Karvelių Tėvas.

Čapsų Vakarienė

Rengia APLA 2-ra kuopa, 
subatoj, gegužės (May) 22 d., 
1937 m., 7:30 vakare, sa™i 
svetainėje po num. 3351 A 
Carson St., Pittsburgh, Pa. L . 
skanios vakarienės bus sma
gūs šokiai. Įžanga 50c. Pra
šom atsilankyti, o nesigailėsi-. 
te. ♦ ■;

APLA 2-ros Kp. Komitetas.

Aukos Ispan. liaudžiai'
Per Amerikos Lietuvių Dar- 

bininkų Literatūros Draugijos 
Centro Komitetą gauta ir per
duota Ispanijos liaudies kovai 
prieš fašizmą sekamos aukos:

ALDLD 14 kuopa, Miners
ville, Pa., prisiuntė per drg. u, 
O. šemberienę $5. H

ALDLD 198 kp., Oakland, 
Calif., prisiuntė per drg. K. 
B. Karosienę $15.

ALDLD 31 kp., Auburn, 
Me., prisiuntė surinktas aukas “ 
drg. V. Andrulio prakalbose * 
per drg. A. Kaulakis $15.29.

ALDLD 63 kp., Bridgeport, 
Conn., prisiuntė aukas, surink- t 
tas laike drg. V. Andrulio pra
kalbų per xdrg. A. Katiną $5.

ALDLD 223 kp., Oregon Ci
ty, Oreg., prisiuntė per drg. , 
W. Murphy $20. Pinigai se
kamai skirstosi: $10 Ispani
jos liaudžiai; $5 Lietuvos po
litiniams kaliniams ir $5 “Dai
ly Workeriui.” J

ALDLD 153 kp., San Fran
cisco, Calif., prisiuntė per drg. / 
Geo. Aukštis $25. Aukos yra , 
$2 iš kuopos iždo ir $23 su
kelta laimėjimais ant paduš- 
kaitės, kurią padarė ir paau
kavo drg. O. Bernotienė.

Visiems aukotojams tariame 
širdingą ačiū.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekr.7“

GAUKITE “LAISVEI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.
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Puslapis Ketvirtas

Rochester, N. Y Hillside, N. J.

Pirrn(ad., Gegužes 17, 1937

Į FLORIDĄ IR ATGAL
VIKTORAS JANUŠKA

Pastebėjęs “Laisvėj” bitininko Kan- 
čiaus garsinimą, kad jis važiuoja į Flori
dą, ir aš pasinaudojau ta proga.

Iš New Yorko išvykome 12 d. sausio. 
Iš pradžios buvo baugštumo, nes jau pa
dėvėtas “Chevrolet” automobilius ir dar 
turėjo paskui save vilkti 1,200 svarų 
“trailerį” — pusėtiną stubukę. Darėsi 
baugu: ar jis nuveš mus ir “trailerį” 
1,500 mylių.

Rančius,—jaunas vyras, gabiai ir at
sargiai valdo “senį” ir pirmą dieną atli
kome ilgą kelionę pasiekdami Albertą 
miestelį, Virginia valstijoj; tai reiškia, 
net Šeštoj valstijoj apsistojome ir per
nakvojome. Rytą, 9 valandą, traukėme 
toliau. Išvažiavus iš Alberta, tuojau pa
stebėjome didelius Lucky Strike tabako 
fabrikus. Čia patyrėme, kad Virginia 
valstijoj laukus apsodina tabaku ir med
vilne. Tabako ir medvilnės laukai tęsėsi 
per Virginią, North ir South Carolina 
iki Georgia valstijos.

Važiuojant Virginia valstija buvo gan 
žingeidu. Oras šiltas, malonus, (žinoma, 
tuom laiku palikome ir New Yorke šiltą 
orą), girios, tankiausiai pušynai. Me
džiai jauni, aukšti, tiesūs, tartum suso
dinti. Žemė—juodžemis, derlinga, ak
menų nesimato, laukai gan lygūs. Upių 
ir pelkių šiose vietose mažai matosi. Ro
dosi, kad ši valstija savo derlingumu ga
lėtų išmaitinti visą Ameriką. Bet kaip 
patyriau darbo žmonių gyvenimą, tai net 
šiurpu darėsi.

Važiavome šia valstija apie 300 mylių, 
gėrėjomės jos miškais, derlingais lau
kais, bet nematėme nei vienos geros far- 
mos su gerais triobėsiais. Čia daugiau
siai mažos stubelkos, tankiausiai vieno 
kambario, kaip kurios iš apvalų medžių 
pastatytos, tarpai moliu užlipdyti; kitos 
sukaltos iš lentgalių—apdriskę, aplūžę. 
Jose tankiausiai gyvena negrai su savo 
šeimynomis — žmonomis ir vaikučiais. • 
Vaikučių daug matėsi bėgiojant pusnuo
gių, išbalusių. Pavažiavę apie 100 my
lių šia valstija, apsistojome pietų. Su
radęs negrą, klausiau: kur yra geros 
farmos, nes laukai didžiausi, o triobėsių 
nesimato. Jis atsakė, kad ten toliau esą 
didesnių farmų, bet čia ir nereikia dide
lių triobėsių ir daržinių. Mat, kompani- , 
jos, trustas tabaką superka nuo farme- 
rių ir išsiveža. Ir didesni farmeriai čia 
negyvena; jie gyvena miestuose, o čia 
yra tik paprasti darbininkai ir ūkių pri
žiūrėtojai. Paklausus, kiek ten darbinin
kui moka, gavau atsakymą, kad po 50c, 
75c ir $1 į dieną. Užklausus, kiek pragy
venimas kainuoja, gavau atsakymą, kad 
jis gan brangus. Norėdamas tikriau su
žinoti pragyvenimo brangumą, klausiau, 
kiek jis moka už svarą mėsos. Negras 
sake, kad jis tikrai nežino, nes senai mė
sos esąs pirkęs, bet, rodosi, nuo 18 iki 
45 Centų už svarą.

Baisu, algos, uždarbiai maži, o bran
gumas didelis. Pasirodo, kad čia darbo 
žmonės baisiai vargingai gyvena, pras
tai maitinasi. Jie valgo ne tą, kas gar
du, bet ką turi—daržoves, duoną su van
deniu ir sriubą.
. Pavažiavus toliau, sustojome mažame 
miestelyj pasiimti gazolino, čia paste
bėjau, kad į dviejų mulų vežimą krauna 
minkštą anglį du negrai. Priėjęs prie 
jų, klausiau, ar sau dirba ar kompanijai. 
Atsakė, kad kompanijai ir už 10 valandų 
darbo gauna po $1 į dier?ą. Nustebau ir 
jiems sakau, kad New Yorke už tokį 
darbą moka po $3 į dieną ir daugiau. 
Pasiūliau jiems po cigaretą. Jie užsi
rūkė, bet greitai pradėjo skubiai dirbti. 
Pamačiau besiartinantį perdėtinį. At
ėjęs prie automobiliaus, radau mūsų san- 
keleivĮ Morrisoną (anglą), besikalbantį 
su vietiniu baltu žmogum, čia vietinis 
tuojaus skubinasi mane įspėti, kad aš bū
čiau atsargus su negrais, nes, girdi, “jie 
dar pusiau laukiniai žmonės.” Čia jis 
man parodė medį ir sako, kad trys me
tai atgal ten buvo pakarta trys negrai.

Klausiau jo, už ką. Jis sakė, kad jie 
norėjo iš kalėjimo paleisti savo draugą.

A/Tada klausiau jo, ar gi tai teisinga lyn- 
fcčiuoti negrus, žudyti žmones, ar tą lei- 
|| džia jiems daryti valstijos įstatymai. Še
inis atsakė, kad baltieji patys pasidaro 

įstatymus linkui negrų. Baltieji gali 
k<feryti tą, ką jie nori su negrais, nesi-
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skaitydami su jokiais įstatymais.
Važiavome toliau. Stebėjome į žemę 

lendančius, vargingus apgriuvusius na
melius, kurių daugelis be langų stiklų— 
lentgaliais užkalinėti arba skarmalais 
užkimšti. Gyvuliai po laukus vaikštinė
ja labai sumenkę, daugelis vos kaulus pa
velka.

Po pietų pradėjo lynoti. Vakare su
gedo “trailerio” ratas ir toliau negalėjo
me važiuoti. Čia pernakvoję, ryte, vėl 
susitaisę, traukėme toliau į pietus. Prie 
dviejų farmų apsistojome, pas vieną far- 
merį už 45c nusipirkę tuziną kiaušinių 
ir už 10 centų kvortą pieno. Klausiau 
farmerio, kada jie suima medvilnę, ku
rios čia nenuimtos matėsi apie penki ake- 
riai. Jis atsakė, kad spalių mėnesį. 
Klausiau jo: kodėl jie nenuvalė ją. Jis 
sakė, kad pigi buvo, o antra ir darbinin
kų sunku buvo gauti. Pasirodė, kad 
medvilnės valytojams moka po $1 į die
ną, o kurie nuo svarų dirba, tai po 15 
centų už kiekvienus 100 svarų. Sakė, 
kad tik labai vikrūs darbininkai gali dir
bant nuo svarų pasidaryti iki $2 į dieną, 
dirbant nuo tamsos iki tanlsos. Tarp 
kitko jis keikė prezidentą Rooseveltą už 
tai, kad bedarbiams mokama pašalpa. 
Šis farmerys taip suklaidintas, kad jis 
mano, jog pašalpa tik tinginius auklėja ir 
farmeriams daro nuostolius.

Grįždamas prie automobiliaus, pasi- 
skyniau medvilnės (vatos), nes dar pir
mu kartu mačiau, kaip ji auga. Medvil
nė pasodinta eilėmis, kaip bulvės. Mede
liai yra apie 3-jų pėdų aukščio, šakutes 
išskėtę. Kiekvienas turi apie 15 kegu- 
čių, kaip kiaušinis dydžio, kurių galai 
prasiskleidę ir medvilnė baltuoja. Žiū
rint į nenuvalytus laukus, gauni įspūdį, 
tartum gėlių laukai. Tokių laukų daug 
matėsi su nenuvalyta medvilne. Mat, iki 
kokio krizio prisirito kapitalistinė tvar
ka, kad vienur gėrybės stovi, pūva, o ki
tur žmonės negali drabužių įpirkti.

Pavakariu subliušo automobiliaus rat- 
valkas. Bitininkas Kančius taiso “taje- 
rą,” o aš besivaikštinėdamas .pastebėjau 
būrelį negrų vaikų. Jie ėjo is-mokyklos. 
Kalbėjausi su jais, jie nurodė, kad tū
liems reikia eiti apie 5 mylias į mokyk
lą, nepaisant kokis yra oras. Klausiau 
argi nėra valdžios busų, kurie vaikus 
nuvežtų ir parvežtų iš mokyklos. Jie at
sakė, kad tokių dalykų pas juos nėra. 
Klausiau, kaip yra su baltais vaikais, ar 
ir juos niekas neveža. Vaikai tikrino, 
kad valdžios busų nėra. Bet mažai ma
tėsi baltųjų vaikų pėsčių einant, tūlus 
tėvai vežėsi, o kiti ant dviračių važiavo.

Vakaras gražus, šiltas, tad nutarėme 
važiuoti ir naktį. Važiavome iki antros 
valandos ryto. Pavargus automobiliaus 
valdytojui, nutarėme kiek numigti. Penk
tą valandą ryto jau vaikštinėjau. Jau 
keli darbo žmonės traukė darban. Ne
užilgo pasimatė negrai vaikai ir du balti. 
Klausiau jų, kur jie taip anksti eina. Bu
vo atsakymas—į mokyklą. Mokykla yra 
už penkių mylių. Klausiau vaikų, ar jie 
vienoj mokykloj mokinasi su baltaisiais, 
atsakė, kad ne; valstijos teises neleidžia 
negrams ir baltiems kartu mokytis. Čia 
jau buvo North Carolina valstiją. Nu
rodžiau, kaip yra bloga, kad tokis dide
lis skirtumas daromas tarp baltų ir neg
rų darbo žmonių. Sakiau jiems, kad at
eis laikas, kada visi žmonės-bus lygūs, 
nepaisant rasių ir tautų; kad Komunis
tų Partija tam dirba, kad apjungus visus 
dirbančiuosius jų pačių naudai. Vaiku
čiai atsakė, kad jie mano, jog tai būtų 
gerai. Klausiau jų, ar jie ką nors girdė
jo apie Komunistų Partiją ir Sovietų Są
jungą. Berniukas atsakė, kad jie žino, 
šį tą girdėjo. Pareiškus, kad ir Jungti
nėse Valstijose bus kada nors taip, kaip 
Sovietų Sąjungoj, jie sutiko.

Vaikučiai, kurių buvo šeši, pradėjo 
skubėti į mokyklą. Kiek laiko aš einu 
greta su jais, klausiu, kodėl jie neina ce- 
ihentiniu keliu, o Šalikelių, purvu. Jie at
sake, kad taip apsisaugo j a nūo nelaimių. 
Kadangi iš vakaro Ijjo, tat buvo pusėti
nai purvo, bet jie vis vien ėjo šalykeliu. 
Negrai berniukai apsirengę Overauziu- 
kėmis, drabužiukai pusėtinai apdriskę, 
vaikai sumenkę, vos kojas velka, o pėsti 
turi eiti į mokyklą penkias mylias ir dau
giau. Tikras vargas.

(Daugiau bus)
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Rochesteryje, bėgančiu lai
ku, abidvi Unijos, t. y., C.I.O. 
ir A. F. L. darbuojasi organi
zuodamos mažesnes išdirbys- 
tes, visai nepaliesdamos dides
nių. A. F. L. daugiausiai puo
lasi ten darbuotis, kur C.I. O. 
jau aporganizavus. Tai tikras 
griovimo darbas. Pirmiau dvi 
unijos mūsų mieste, rodos, vei
kė išvieno, bet dabar jau ma
tosi daug skirtumo.

D. L. K. Gedemino draugi
ja rengia metinį pikniką 22 
d. gegužės savoj svetainėj. 
Nariams atsilankymas būtinas. 
Kadangi dauguma gedeminie- 
čių yra “Laisvės” skaitytojai, 
tai randu reikalą minėtą pa
rengimą “Laisvėje” paminėti.

Gegužės 20 d. vakare, Con
vention Hall kunigas Michael 
O’Flanagan, iš Dublino, kal- 

jbės masiniam susirinkime. Jo 
kalba bus apie Ispaniją, dau- 

1 giausia apie Basque katalikus. 
Patartina visiems skaitlingai 
atsilankyti ir išgirsti minėtą 
katalikų kunigą.

M. Duseika.

Shenandoah, Pa.
Už ką Mainieriai Streikuoja?

Daugeliui gali būti neaišku, 
kodėl kilo mainierių streikas, 
pradedant 7 valandų darbo 
dieną. Juk per daugelį metų 
buvo kovota už sutrumpinimą 
darbo dienos. Dabar tą atsie
kus, rodos, tik džiaugtis rei
kėtų, o ne streikuoti.

Bet tikrenybėje yra kas kita. 
Nuo dienų dirbantiems mainie- 
riams ir apie mainas viršuti
niams darbininkams, tiesa, su
teikiama 7-nių vai. darbo die
na. Bet kontraktiniams mai- 
nieriams tūlos kompanijos už
sigeidė pailginti darbo valan
das, o ne sutrumpinti. Pavyz- 
din: kada buvo dirbama 8 va
landos, tai dieniniai kontrak
tiniai mainieriai pradėdavo 
darbą apie 7-tą valandą, baig
davo apie 2-rą vai. Naktiniai 
pradėdavo apie 3-čią, baigda
vo apie 9-tą; taigi pastarie
siems išeina apie 6-7 valandos 
darbo; tiesa, kurie norėdavo, 
išdirbdavo ir 8 valandas.

Bet dabar, pradedant 7-nias 
valandas, didėsnės anglies 
kompanijos griežtai pareiškė, 
kad atsisako iškelti į viršų 
anksčiau atėjusius mainierius. 
Visi, taip sakant, turi laukti 
“kvitinto.” Suėjus keliems 
šimtams mainierių ant karto, 
išsikėlimo vietoj prisieitų iš
būti valandą, kai kur ir dau
giau; taip, kad, viską sudėjus, 
prisieitų, išbūti kasykloj 8-nias 
valandas ir daugiau.

Taigi, ką kontraktiniai mai
nieriai buvo išsikovoję pir- 
miaus, dabar anglies baronai, 
pasinaudodami 7-nių vai. dar
bo diena, užsigeidė atimti, ir 
abelnai apsunkinti darbo sąly
gas. Bet taip nebus. Mainie
riai yra laimėję daug įvairių 
kovų, nepasiduos ir dabar.

Gegužės 9 d., kur buvęs, 
kur nebuvęs, “garnys” nusi
leido drg. S. Kuzmicko pasto
gėj ir paliko gražų ir sveiką 
sūnų. Taigi, už kelių metų 
vienu lyriečiu bus daugiaus.

ALDLD 17 kuopos iždinin
kas ir narys kitų mūsų orga
nizacijų, drg. J. Kučinskas da
bar randasi Locust Mountain 
Hospital. Ir kiek teko sužinoti, 
tai bus daroma operacija dėl 
apendicito. Linkėtina greitai 
pasVeikti.

Iš United Front Veikimo
Noriu biskį parašyt apie mū

sų veikimą. Aš visų pirmiausia 
turiu pasakyti, kad mes pusė
tinai gerai čia dirbam. Bet 
bėda yra, kad nėra kam kokį 
žodį parašyti į spaudą. Mes 
turėjom daug parengimų ir ge
rai uždirbom. Mes jau esame 
išaukavę netoli $200. Mūsų 
šis darbas yra dėl Ispanijos 
darbininkų.

Turėjom Pirmos Gegužės 
parengimą. Aš manau, kad 
taip pat gerai pinigų uždir
bom, nes publikos buvo labai 
daug. Turėjom ir gražią pro
gramą, buvo Bangos Choras 
ir merginų Sekstetas. Bangos 
Choras labai gražiai padaina
vo. Merginų sekstetas taip pat 
gražiai pasirodė. Turėjom ge
rą kalbėtoją, Joseph Landy, 
I.W.O. sekr., N. J. valstijos.

Mūsų vienas geras darbuo
tojas apleido Hillside. Tai yra 
draugas B. Ražanskutis. Jam 
ant išleistuvių Kompartija au
kavo $5.00, U. F. $5.00 ir J. 
Gasparaitis $1.00. Kom. Parti
ja ir U. F. taria jam laimin
gos kelionės.

Mes buvom išdalinę blan
kas rinkimui aukų dėl Ispani
jos darbininkų, čia paskelb
siu tuos vardus, kuriuos randu 
ant blankų. U. F. taria labai 
ačiū tiems, katrie yra aukavę. 
U. F. taria širdingai ačiū drau
gam Ražanskam, kad neemė 

i jokio atlyginimo už mūsų su
sirinkimus.

Aukavusių vardai: 
Rasinskienė, 1 bundulį drabu

žių.
Urbonienė, 10 kautų, 
žileivienė, maišą drabužių. 
Tamuševičiene, 3 maišus dra

bužių.
Lažauskai, 4 bundulius dra

bužių.
Kisevičienė, bundulį drabužių 

ir baksą maisto.
Gražulienė, iš Greenport, mai

šą drabužių. t I
Burkė, iš Union, 1 maišą dra

bužių.
Yanush, 1 maišą drabužių. 
Ella Miller, drabužių ir maisto.i 
Mrs. župarko, maisto ir dra- < • 

hnčHi • ? e

Šęnadorjo lietuvių darbinin
kiškų organizacijų piknikai 
šią vasarą įvyks Laudeman 
giraitėj. Viso bus penki pikni
kai. Dienos paskirta sekan
čios: birželio 13, 27; liepos 
18; rugpjūčio 1 ir 29. Taigi, 
kaip vietos, taip ir apylinkes 
lietuviai yra prašomi tomis 
dienomis nieko nerengti, b da
lyvauti mūsų piknikuose.

Birželio 13 d. bus APLA 
4-tOs kuopos gražus piknikas. 
Visi dalyvaukite.

Dėdė Kalnietis.

. Gaukite “Laisvei” Nauji) 
Skaitytoju 

r

31

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

piliete moteriškė su nepiliečiu vyru.

4 « I
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bužių.
Anna Siernos, maisto.
Žaliene drabužių.
P. W. Skiberdis, kuris turi 

eiga Newarke, $5.00.
M. G. Kozloff, $1.00.
A. Koliags, $1.00.
S. Kozloff, $1.00.
A. Panasitz & Niek Szkolar, 

$1.00.
P. Yačenia, 50c.
A. Juilevičia, 25c.
G. Kay, 25c.

United Front Sekr.,
H. Kudirkienė.

uz-

Amerikos Fašistinio Kapitalo 
Fondas prieš Taisymą 

Vyriausio Teismo

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų tr f ašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CF^TŲ.

Informacijos, ką reiKia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IS “LAISVES”

Knygute 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

KRIKŠČIONYBE
IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?

Parašė A. M. METELIONIS.
Puikus rinkinys faktų, kaip tai: Vergų sąstatas ir jų 
kovos. Stebūklų laukimas. “Išganytojo atėjimas.” Ti
kėjimai Romos Imperijoj. Barbarų užplūdimas. Žmo
nių “lyginimas.” Nakalti pradėjimai. Apie krikščio
nių persekiojimą. Romos sudeginimas. Tamsybės am
žiai. Kryžeiviai. Raganos. Inkvizicija. Mokslo perse
kiojimas. Baltramiejaus Naktis. Liuteris ir darbo 

žmones ir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA
Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

Washington. — Fašisti- j 
nes Liberty Lygos šulai yra i 
sudėję dideles sumas pinigų £ 
kovai, idant Vyriausias Tei- E 
smas nebūtų pataisytas še- < 
šiais naujais teisėjais, kaip į i 
kad reikalauja prezidentas I 
Rooseveltas. Už tuos pini- < 
|gus atžagareiviai perka vie- 1 
tą kapitalistiniuose laikraš- C 
čiuose agituot prieš Roose- s 
velto sumanymą; samdo ir , j 
siuntinėja kalbėtojus; už- j 
perka radio valandas kai- j £ 
boms prieš Roosevelto pla- j 
na ir išleidžia milionus lape- j 
lių ir knygpalaikių. Tais £ 
būdais teisina senąjį reak- J 
cinį Vyriausią Teismą ir ko
voja prieš jo pataisymą.

Kai kurie pažangesni ša
lies kongreso atstovai kal
basi, kad reikėtų ištirt, ko- • 
kie kapitalistai ir kiek au
koja tai kampanijai.

Skaityto jų Balsai
DR. GRAlčūNO ŽODIS 

“Gerbiamoji Redakcija:
“Širdingai ačiuojU už radi

mą vietos skiltyse ‘Laisvės” 
mano straipsneliui, kurį malo
nė jot patalpinti skyriuje ‘Lais
voji Sakykla’. 1

“Su pagarba,
“Dr. A. L. Graičūnas.’’

V, 13, 37.

Nauja Literatūra

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

ši knygelė turi daug teisingų aprašymų apie Lietuvos 
padėtį ir žmonių gyvenimą, kaimo ir miesto žmonių 
vargus. Taipgi labai daug aprašymų apie Visuotiną 
Lietuvių Seimą Kaune, kur Fredas Abekas buvo at
stovu nuo 60,000 Amerikos organizuotų lietuvių. 
Platintojams ir agentams duodam 20%. Reikalaukit*

KRIKŠČIONYBE
Ar

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

Brošiūra aiškina kas išvaduos žmoniją iš kapitalisti
nės priespaudos. Drg. Bimba aiškina, jog Marksiz- 
masrLeninizmas yra mokslas, kurio vaduojantis žmo
nija pąsiliuosluos. O kunigas S. Kneižis pasakoja, 

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai. •

KNYGELĖ Iš 33 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

Reikalaudami jos, malonėkite kartu su reikalavimu 
prisiųsti 8c. vertės pašto štampų.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Penktas

Scranton, Pa BROOKLYN LABOR LYCEUMCambridge, Mass
DARBININKŲ IŠTAIGA

Braunsberg, Rytų Prūsi-
tai

Jaskevičius.
Jieškotojds.

Jersey City, N. J REDAKCIJOS ATSAKYMAI

kad o

Bitininkų AtydaiHudson, Mass

T

s.R.

9 d.

buvo

LICENSES

of

nes turės kur kitur darbo j ieš
koti. Kadangi jie buvo darbš
tūs mūsų organizacijų darbuo
tojai, tai neteksim gerų veikė
jų, visi gailisi jų.

$1,- 
Kiti

Gamtos Sūnui, Lewiston, Me. 
—Apie d. Andrulio prakalbas 
buvo pirmiau kito koresponden
to parašyta. Atleisite, kad jūsų 
korespondencija netilps.

šalies žemelė, 
patarnavo gra-

NOCELLA
Brooklyn, N. Y.

nema- 
kartu j 
policis- 
tikietą.

kad 
mokėti įžangos 
nesutiko, cho-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

Pa- 
$38.
šir-

ninkus.
kad neprisiminta apie 
už geresnį būvį ir demokrati
ją.

rmad., Gegužės 17, 1937

nuošimčių. Į, kitokius klausimus 
laiškus neatsakinejam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4336

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C p 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Įvairios Žinios
Argi mūsų koresponden- 

jau ir vėl sumigo, kad jau 
kiek laiko kaip nieko nesimato
“Laisvėje”? Argi jau nieko 
svarbaus neliko, ką būt gali
ma parašyti į spaudą? Bėda, 
kaip nėra korespondentų, bet 
dar didesnė bėda, kada yra, 
ir dar kuopos išrinkti. Apsi
ima, bet nieko nerašo vistiek. 
Nejaugi tas daroma tik dėl 
tuščios garbės ?

Gegužinę policija išvaikė ir 
kalbėtoją suareštavo, nespėjus 
ir kelis žodžius ištarti. Nors 
miesto viršininkai ir buvo pri
žadėjo leisti Gegužinę minėti, 
bet policija vistiek pasielgė sa
vaip. Kažin kas mūsų miestą 
valdo: ponas Davis, “lietuviš
kas” majoras, ar policija? O 
kada protestonų kunigas iš 
Elm Park bažnyčios, išreikala
vo paliuosuoti komunistą kal
bėtoją, tai vietinė kapitalo 
spauda prapliupo visais savo 
pūliais ant to kunigo, nors ir 
apsilenkė su jo vardu.

Policija “aiškinosi”,
Gegužinė buvo sušaukta ant 
pavieto žemės, prie John Mit
chell stovylos, o ne ant mies
to žemės. Tai kvailas pateisi
nimas reakcijos purvinumo.

Religinio opiumo biznis gal 
pelningiausias iš visų biznių. 
“Laisvėj” jau keliais atvejais 
buvo rašyta apie mirtį kun. 
Kuro ir jo paliktą turtą. Tur
telio kun. Kuras paliko ne 72 
tūkst., bet 97,500 dolerių. 
Nei sėjo, nei arė, bet aruodą 
pripylė gana didelį, o ir pats 
gana “živniai” gyveno.

Dar gyvas byvas būdamas 
išskirstė $25,000.00 savo gimi
nėms ir įvairiems tamsybės 
lizdams, ypatingai Lietuvoj, o 
niekam nepaskirto turto pali
ko 72 tūkst. dolerių. Bet ar 
nors vienas iš buvusių Kuro 
parapijonų, kurie sunkiai dir
bo per savo amžį, gali pasi
girti tokiais turtais, kaip kun. 
Kuras, net vieną dieną nedir
bęs naudingo darbo?

Lietuvių šiemet jaū 'išmirė 
daugiau 30 mūsų mieste. Tai 
gana didelis skaičius. l5ar gal 
niekad taip tankiai mirtis ne
sibasto tarpe lietuvių, kaip 
šiemet. Mirimai pralenkia ir 
vedybas ir gimimus. Štai tik 
vienos dienos mirimai: Mot. 
Krikščiūnas, A. Minkeliunienė 
ir J. Kavaliauskas, o tokių 
dienų yra tankiai buvę.

Teko tikrai patirti, kad vie
tinė ALDLD kuopa rengia pik
niką net dvi dieni, geg. 30-31 
dd. Mat, savo piknikams vieta, 
tai laikyti tuščia neapsimoka. 
Piknikas atsibus visiems gerai 
žinomoj vietoj, High Works 
Grove, High Works.

Parašyta Netikėtai.

Žiupsnelis Žinių iš Šios 
Apylinkes

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
39 kuopos susirinkimas buvo 2 
gegužės. Narių dalyvavo pu
sėtinai ir daug naudingų tari
mų padarė. Išrinkta komisija 
vasariško sezono ( parengi
mams. Mūsų kuopa turi nuo
savą parką piknikams, tai ga
lės linksmintis per visą vasarą.

Nutarta pakeisti susirinki
mų laiką, dabar buvo laikoma 
sekmadieniais 2 vai. po pietų, 
bet vasarą tas laikas netinka. 
Taigi sekamas kuopos susirin
kimas bus šaukiamas komiteto 
kitu laiku.

Buvo skaitytas laiškas iš 
ALDLD Centro Komiteto, sek
retoriaus D. šolomsko, duok
lių ir naujų narių gavimo rei
kale. Draugai apsiėmė smar
kiau padirbėti ir išrinkti duok
les iš tų, kurie dar nemokėjo 
už 1936 metus.

Drg. Janušauskienė išdavė 
gerą raportą iš “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavimo. Raportas 
priimtas su pagyrimu ir sma
gu, kad mūsų dienraščiui ge
riau sekasi.

Buvo skaitytas laiškas iš 
12-to apskričio, nuo sekreto
riaus, reikale pusmetinės kon
ferencijos, kuri atsibus viduryj 
birželio mėnesio, Scrantone. 
Ant vietos delegatai išrinkti į 
tą konferenciją.

Visi draugai, kurie tik iš
galite, tai 23 dieną gegužės, 9 
valandą ryto, ateikite į mūsų 
kuopos parką (daržą). Turi
me darbo—reikia sustatyti 
platformą, ištaisyti kelias ir 
visa eilė kitų darbų atlikti, 
kad prisirengus prie piknikų.

ALDLD 39 kuopa kas me
tai rengia 30—31 dienomis 
gegužės pikniką. Ir šiemet abi 
dienas bus rengiamas piknikas 
mūsų parke. Nors 30 d. ren
gia ir apskritys savo pikniką, 
bet mes ir ten dalyvausime ir 
į savo pikniką parvyksime.

I.W.O. organizatorius kvie
tė prisirašyti prie tos pašalpos 
draugijos tam tikro skyriaus 
tik už 35 centus į mėnesį, bet 
nariai turės nuolatinį gydyto
ją. Pakvietimas priimtas.

Kuopa pasiėmė 100 tikietų 
ukrainiečių operetės “Natalka 
Poltavka” išpardavimui. Pa
rengimas bus 23 d. gegužės, 
824 Capause Avė., Scrantone. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Ro
dymas tęsis iki 11 valandos į 
nakties. Tikietų kaina tik 37 
centai. Platinkime tikietus, 
nes už išparduotus bus duo
damas mūsų kuopai nuošimtis, 

ir veikalas labai geras.
ALDLD 39 Kp. Koresp.

Aukos Ispanijos Liaudies 
Kovotojams

Geg. 9 d. Kliubo Kambary 
draugai Yokšai buvo surengę 
“birthday party” dėl savo jau
nuolio sūnaus.# Prie skanios 
vakarienės taipgi buvo neuž
miršta Ispanijos liaudies veda
ma kova prieš fašizmą. Drg. 
Sikorskui padarius atsišauki
mą ant vietos tapo sumesta 
aukų $5. Nors mūsų maža ko
lonija, bet Ispanijos rėmime 
pasirodė duosni, į trumpą lai
ką surinko aukų suvirš 65 do
lerius, taipgi ir didelį baksą 
drabužių pasiuntė.
“Vilnies” Šėrininkų Suvažiavi

mui Pasveikinimas
Šios org. aukojo: ALDLD 

103 kp.—$3; LDS 66 kp.—$2 
ir ant greitųjų Jaskevičius pa
rinko aukų ir surinko $3.50. 
Kartu pasidarė $8.50. Visiems 
aukavusiems tariu proletariš- 
ką ačiū!

Gegužės 9 dieną LDS 66 
kp. įvyko mėnesinis susirinki
mas. Kuopos vajininkai Jaske- 
vičius ir Sikorskis ir vėl pri
davė 10 naujų aplikantų į Lie
tuvių Darb. Susivienijimą. 
Nuo pradžios vajaus, per 
trumpą laiką, jau gauta 28 
nauji nariai į LDS. Iš jų gau
ta 4 jaunuoliai. Pereitame 
kaslink jų nesilankymo į susi- 
styta jaunuolių klausimas, 
kaslink jų nesilankymo į susi
rinkimus kartu su suaugusiais. 
Nutarta dėti pastangas, kad 
būtų sutverta jaunuolių kuo
pa, tai yra geras sumanymas. 
Kuomet jaunuoliai turės savo 
kuopelę, tai jie daugiau rūpin
sis savo reikalais ir kaip ku
riais klausimais bandys pra
lenkti mus senius, įtraukti 
daugiau jaunuolių į kuopą ir 
taipgi sporte. O juk pas mu
mis, hudsoniečiųs, yra daug 
jaunuolių ir tų tėvų, kurie pri
klauso prie LDS, laikas prira
šyti savo sūnus ir dukteris prie 
LDS.

Spaudos pikniko konferen
cija įvyks geg. 23 d., 11 vai. 
ryto, H. L. Piliečių Kliubo 
Svetainėj. Visi ALDLD ir LD 
S nariai malonėkite būti ant 
laiko, nes turėsime daug rei
kalų apkalbėti ir prisirengti 
prie pikniko, 4th of July.

Taipgi, šiame suvažiavime 
bus ir draugas Buknys, dien
raščio “Laisvės” gaspadorius, 
su kuriuomi kartu apdisku- 
suosime, kaip geriau būtų pa
sekmingas piknikas.

Todėl, visi hudsoniečiai ir 
kitų kolonijų delegatai būkite 
laiku.

Vienas iš pirmeiviškų drau
gų Leo Aitutis, iš Arlington, 
Mass., surengė savo sužiedoti- 
nei varduvių dienos paminėji
mą. Jis įvyko 1 d. gegužės, 
pas draugus. Stašius, 163 Har
vard St., Cambridge.

Besilinksminant draugėms 
ir draugams, draugė P. Stašie- 
nė tarė kelis žodžius. Ji sakė, 
mums gerai linksmintis ir 
smagiai laiką praleisti, bet 
mes neužmirškime ir savo kla
sinius brolius ir seseris, kurie 
Ispanijoj kovoja už savo rei
kalus ir visos darbo žmonių 
klasės reikalus bei laisvę. Nors 
mūs čia yra nedidelis būrelis, 
bet kiek kurie išgalime, tai pa
aukokime tiems kovotojams. 
Aukavo sekami draugai ir 
draugės: M. Aitutienė, J. 
Starkus, V. Stašys ir E.. Frei- 
montienė po $1. K. Stašys, 55 
centus; F. Juška 50 centų. 
Ona Juškienė, Vytautas Juš
ka, Ona Venzlauskienė, St. 
žyžys, P. Bitinienė, S. Katars
ius, Ona Pilvelaitienė, Al Jok- 
šas, C. Jokšas ir L. Marcelio- 
nienė po 25 centus. Smulkių 
surinkta 20c. Viso susidarė 
$7.75. Reporteris taria visiems 
aukavusiems širdingą ačiū.

tikėjo į jokią religiją, todėl ir 
tapo palaidotas laisvai be baž
nyčios, gegužės 10 d., trečią va
landą po pietų. Velionies drau-j 
gai atidavė jam paskutinį pa
tarnavimą, palydėjo į amžiną ja. — Nazių teismas pasiun- 
atilsį. Viso buvo 29 mašinos, te aukštą katalikų kunigą 
Ant kapinių draugas M. Stalu- Krethą kalėjiman dvylikai 
lionis pasakė keletą griaudžių metų ip atėmė iš jo visas pi- 
žodžių apie velionio praeitį. dietines teises. Tai esanti

Velionis paliko dideliam nu-bąu.^ė UŽ “ gyvulišką lyti- 
liūdime moterį Elzbietą, duktė- (_
ris Malviną Anderson ir Geno
vaitę Anderson. Lietuvoj — du 
brolius, Petrą ir Kasparą, ir se
serį Pauliną, o Amerikoj dvi 
seseris — Veroniką ščiapaučie- 
nę ir Elzbietą Vasiliauskienę. 
Mūsų brangus drauge, tėbuna 
tau lengva šios

Laidotuvėms
borius J. Dirsa.

Naziai Kalina Dvasiškius 
Neva už Lyties Griekus

” Bonn teis
man naziai patraukė 53 vie
nuolius, kaltindami juos to
kiu pat ištvirkimu.

(Dabartiniai Vok ietijos 
valdovai patys yra purvi- 
niausi ištvirkėliai. O kata
likų kunigus ir vienuolius 
jie siunčia kalėjiman ne to
dėl, kad norėtų apginti lyti
nę dorą, bet todėl, kad tie 
kunigai ir vienuoliai kai 
kur priešinasi Hitlerio poli
tikai.)

SalSs del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

į tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Įvykiai
Gegužės 9 d., įvyko Laisvės 

Draugijos susirinkimas. Ba
liaus komisija pranešė, jog 
pelno liko, kuris pasidalintas 
per pusę su Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 133 kuopa. 
Nusitarta ir išrinkta komisija, 
kurios bus pareiga susitarti su 
Bayonnes organizacijomis ir 
bendrai dviejom kolonijom su
ruošti pikniką ar išvažiavimą. 
Tarimas geras.

Nematė Policisto
W. Kunisch likosi areštuo

tas už važiavimą 50 mylių į 
Valandą. Prie teisėjo L W. 
Arosonns, areštuotasis, teisino
si sekamai: Jeigu policistas 
sako, kad aš važiavau 50 my
lių į valandą, tai gal ir jo tie
sa. Tačiau keistas dalykas su 
manim yra tas, jog tuo keliu 
važinėjau dieną ir naktį per 
6 metus Ir niekuomet 
Čiau policisto. Pirmu 
šešis metus pamačiau 
tą ir tuomet gavau 
Juokinga ar ne?

Geras Pelnas
Taksų kolektorius nuo svai

ginančių gėrimų W. H. Kelly 
pranešė, kad . pereitą menesį 
surinko $2,301,806. Pereitais 
metais per tą patį laiką surin
ko tik $301,880. Už alų 
177,212, už vyną $7,120. 
susidaro už degtinę.

Atsisakė
Prabaščiaus vakarienė

gegužės pavyko. Stonis kvietė 
parapijos chorą laike vakarie
nės sudainuoti. Choriečiai su
tiko, bet pareikalavo, 
jiem nereikėtų 
tikietai. Stonis 
ras nedainavo.

Labor Board
Knit Mills dirbtuvė priėmė 

CIO. Darbdavis buvo griežtai 
nusistatęs, nemanė kalbėtis su 
unija. Labor Board tame da
lyke įsikišo, padarė nuospren
dį, pasiremdami faktais, kuo
met iš 84 dirbančių toje dirb
tuvėje darbininkų jau 
55 susirašę į uniją.

Laimėjo

Darbai šiuomi laiku neblo
gai eina, nors iš kitur atva
žiavusiems sunku gauti, šiuom 
tarpu Hudsone randasi di
džiausia išdirbystė, tai vilnų 
karšimo, kuri samdo apie 450 
darbininkų. Randasi dvi maši
nų išdirbystės, kurios per abi 
samdo apie 190 darbininkų.

Kaip jau buvo anksčiau ra
šyta, kad užsidarė U. S. Rub
ber išdirbystė ir išsivežė maši
nas į kitus savo fabrikus, iš
mesdama apie 900 darbininkų. 
Nekurie darbininkai išvažinė
jo į kitus miestus, kiti pasiliko 
ant miestelio burdo. Taipgi, 
šiomis dfenomis pasiekė dar 
kita liūdna žinia, kad Corbin 
Holmes Shoe Co. užsidarė ir 
pradėjo mašineriją vežti į 
Maine valstiją, į kitą savo 
dirbtuvę išmesdama 300 dar
bininkų.

• Ten keletas ir lietuvių dir
bo, mūsų darbininkiškų orga
nic ačljų nariai ir nenuilstanti 
darbudtojhi, kurie, be abejo-

Demokratų partija laimėjo 
rinkimus, surinkdama virš 
100,000 balsų iš užsiregistra
vusių 157,469 piliečių, kurie 
turi teisę balsuoti. Republiko- 
nai visiškai likosi sumušti, ne
surinkdami nei 7000 balsų. Iš 
308 distriktų,* nei vienam dis- 
trikte republikonai nesurinko 
balsų didžiumos. 2000 balsų 
priskaityta nelegaliais.

Frank Hague jau 24 metai 
kaip miesto gaspadorium ant 
demokratų tikieto ir gera da
lis piliečių nebalsuoja, pamo
ja ranka, sakydami, kad vis
tiek demokratai laimės.

Atsargiau
Sveikatos departmentas per- 

sehgsti sveikatos jieškotojus— 
S audikus, kad nesimaudytų 

iidsono tifrėj. Hudsoh upės 
vanduo nėra sveikas maudy
muisi.

Hoboken skurukių dirbtu
vėj, kurioj dirba keletas ir lie
tuvių, orgariizuojdma CIO uni
ja . Sakoma, susirašė geras 
skaičius darbininkų ir su kiek- 
vieha diena unijjstų. skaičius 
aufca.

K. Biuras.

Gegužės 8 dieną čia buvo 
surengtos vienos “sidabrinės” 
vestuvės, žmonių buvo didelis 
būrys; jie įvairių pažiūrų. Bet 
nei vienas neprisiminė, kas 
liečia darbininkų kovas, kad 
jas negalima pamiršti. Vei
kiausiai, pažangūs dalyviai ne
turėjo drąsos prisiminti. Rengė
jai nėra nusiteikę už darbi- 

Manau, kad klaida, 
kovas

Nelaukit iki inspektorius ateis ir 
privers bites sudegint del Amerikoniš- 
ko-Europiško Įpuolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar
bą.

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietaisą ir para- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam Į visas dalis pasaulio, 
tik. už Vieną Dolerį.

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 

per
VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Kiek pirmiau bendromis 
spėkomis buvo surengta šokiai 
Stašių svetainėj. Jie įvyko ba
landžio 17 d., reikale Lietuvoj 
demokratijos atsteigimo. 
sėkmės geros, pelno liko 
Visiems dalyviams tariu 
dingą ačiū.

Worcester, Mass.
Mirtis ir Laidotuves

Gegužės 8 d., 6 vai. ryto Bel
mont ligoninėje mirė Povilas 
Trašikis, 55 metų amžiaus. Li
goninėj išgulėjo aštuonis mėne
sius, bet begailestingoji džiova 
nutraukė Povilui gyvybės siūlą. 
Trasikis iš Lietuvos paėjo Va
balninku parapijos, Muimeliš- 
kių kaimo. Amerikoj išgyveno 
35 metus. Buvo vedęs su Elz
bieta žalvaičiute; drauge išgy
veno 26 metus. Užaugino dvi 
dukteris, Malviną ir Genovaitę, 
ir abidvi apsivedę su broliais 
Andersonais. •

Velionis priklausė prie Sūnų 
ir Dukterų Pašalpinės Draugi-, 
jos. Taipgi seniau prigulėjo 
prie Literatūros Draugijos, bet 
paskutiniu laiku nebepriklausė. 
Buvo “Laisv.” skaitytojas ir ne- 

v ■ ....

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaiha $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to 
del norintieji pirkite tuoj aus 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. , Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 144 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1819 E. 92. Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

RICHARD OTTERSLEDT
1819 E. 92 St., Grooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
County of Kings, to bo consumed on the 
Golden City Amusement Park, Canarsle 
Sh6te, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

THERESIA MOSE
Golden City • Amusement Park 

Canarsle Shore Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
586 Hendrix Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
promises.

BENNY LEVINE and MARY BELLER 
586 Hendrix Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 695 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Conti-ol Law at 1436 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NOSTRAND-CH’URCH WINE &
• LIQUOR STORE 

d-b-a HUBERT IMGRAM and 
HERBERT E. BERRY

1436 Norstrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOI1CE is hereby given that License No. 
RL 7683 has been issued , to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under į 
Section 132* A of the Alcoholic Beverage 
Cohtrol Law at 242 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD N 
242 Myrtle Ave.

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI LFU 
STIPRUS VALGYDAMI

k GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ

1 KR0N1ŠK0S 
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmės

Kraujo ir Odos Ligos, Chroniš
ki Nervų Suirimai, Slogos, ir 
Chfoniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
žahių Sugedimai, Hemorroidai 
ar kiti Mėšlažarnes bei Laukan 
Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, 
Strėnų Gėlimas, Sciatica, Ne
uralgia, Nervų Įdegimas , ir 
Chroniški Reumatiški keblumai, 
Nosies, Gerklės, Plaučių, Plau- 

•činių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis ūžgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mu, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri
mai, X-spinduliai, Serumų Įlei
dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 
yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Šulyg Jitšų Aplihkybių
EGŽAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. Z1NS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 Si, N. Y.
Bet. 4th Ave., & Irving PI.

Valandos 9 A. M. Iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadien(ais 9 A. M. iki 3 P. M.
(Ėifes KALBAME tlĖTUVlSKAI)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughntits, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siuhčiatae duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūqų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKOIR APIEUNKES ŽINIOS į
Auksorią Firma Pasirašė 

Sutartį su Unija
Jūsų Seni Kambariai 

Ir Nauja Renda
Jaunimo Iškilmės 

Randall Saloj
Jauny Komunistą Lyga

1 Mokina Žurnalizmo

susiorganizavimo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo ir ta proga piknikas 
yra rengiamas su dideliu ir įvairiu 
muzkaliu ir kalbi} programa. Plačiau 
apie programos dalyvius pranešime 
vėliau.

Šiuomi prašome kitų kliubų, drau
gijų ir šiaip organizacijų nieko ne
rengti tą dieną, bet dalyvauti mūsų 
piknike. — L.A.P. Kliubo Valdyba. 

(115-116)

NATURAL - LAX - HERB TEA

Bush Jewelry Co., kuri čion 
turi 10 krautuvių, pasirašė 
su Knygvedžių-Pardavinėtojų 
Unijomis sutartį, paliečiančią 
350 darbininkų. Gauna nuo $3 
iki $10 algų pakėlimą, laiką 
ir pusę už viršlaikį, taipgi iš
mokėjimą algos už sirgimo lai
ką, legales šventes ir vakaci- 
jas.

Latviai Veikia Prieš 
Fašizmą Latvijoj

New Yorko latviai mobili
zuoja savo demokratines spė
kas čionai parėmimui demo
kratijos šalininkų Latvijoj, 
budavoja bendrą frontą, prieš 
trys metai atgal įsigalėjusį fa
šizmą. Gegužės 15 suėjo 3 me
tai, kaip Ulmanis ir jo šaika 
fašistų užgrobė valdžią ir pa
naikino visas demokratines tei
ses ir laisves.

Dabar iš Latvijos praneša
ma, kad komunistų ir socialis
tų bendru susitarimu steigiasi 
bendras frontas, nušlavimui 
fašizmo. Tų abiejų įvykių mi
nėjimui latviai suruošė masinį 
mitingą 16 gegužės 
Yorkville Temple, 157

priplot. 
ten tau
Nuėjai 
gauja 
kojom

Jaunų Komunistų Lygos 
New Yorko Valstijos Komite
tas pareiškė, kad Lyga pil
niausia rems United Youth 
Day Peace Festival, kuris ren
giamas Atminimų dieną, 30 
gegužės, Randall’s Island.

Didžiulę pramogą rengia 
įvairiausios jaunimo organiza
cijos, tame skaičiuje ir Ame
rikos Prieškarinės-Priešfašisti- 
nės Lygos Jaunimo Sekcija. 
Tikimasi dalyvausiant 23,000 
jaunimo, tame skaičiuje ir 8,- 
000 jaunų komunistų.

Jaunų Komunistų Lyga pra
dėjo mokinimą įvairiose raš
liavos srityse: poezijos, veika
lų, vaizdelių, žurnalistikos. 
Mokina atsakomingi mokyto
jai. Pirmos pamokos įvyko 15 
gegužės, Darbininkų Mokyklos 
kambariuose, 35 E. 12th St., 
N. Y. Norintieji dalyvauti pri
valo tuojau susisiekti su Lyga.

Filmą Amatai Dėkavoja 
Maliorių Unijai

popietį, 
E. 86th

Aktorius Atsisakė 
Fašistą Mitinge

Lošt

šiomis dienomis visi važiuo
jantieji subvėmis bus paste
bėję didžiulius “posterius” 
apie rengiamą neva Ispanijos 
pabėgėliams šelpti mitingą 
Madison Square Gardene.

Man teko juos pamatyt tik 
“pravažiuojant, nespėjau per
skaityt, tačiau pats jų buvimas 
stambių finansierių valdomoj 
subvėj leido suprasti, katį čją 
bus koks nors fašistinių gru
pių skymas. Neklydau. Seka
mą rytą kapitalistinė spauda 
ėmė visais garais garsinti mi
tingą. O visi gerai pamename, 
kad apie lojalistų naudai ruo
šiamus mitingus neigi apie bū
simą darbininkų Bendrą Ge
gužinę nei gu-gu neprasitar
davo.

Buvo garsinamas programoj 
ir žymus aktorius Walter 
Hampden. Bet. . . tas “Daily 
Workeris.” Jis iškėlė aikštėn 
Franco fašistinę šnipijadą 
Jungtinėse Valstijose, žinia 
pasiekė ir Walterio Hampde- 
no ausį. Nieko nelaukęs akto
rius pareikalavo rengėjų iš
traukti jo vardą iš sąrašo, nes 
jis negali tarnaut tokiem tiks
lam, kuomet originaliai jis ma
ne tarnaująs nepartinei labda
rybei.

Tas man primena, kaip ak
la būtų Amerika, jei nebūtų 
“Daily Workerio”, ir kaip 
daug nustoja tie, kurie neskai
to “Daily Workerio”.

Matęs.

Ne vienam iš mūsų būna 
pikta ir keista, kada be nie
kur nieko iš mūsų pareikalau
ja daugiau randos už senus 
kambarius, gi jieškodami kitų 
randam randas pakilusias po 
$5 ir $10 ant apartmento. O 
padėtis kambariuose, kaip bu
vus. Pramerkei iš ryto akis, 
išsišiepęs lubų tinkas purkš
tauja ant akių ir grasina vieną 
gražų rytą visai nosį 
Pažvelgei į kampą, 
žiurkė uodegą rodo, 
prie šėpos, ogi visa 
“prūsulių” neplautom
po sviestą braido. Nori juos 
“sudraust,” o jie sau suzujo 
į plyšius ir ūsus kraipydami 
šaiposi iš tavęs. Tų nueisi, jie 
ir vėl tavo svieste klumpakojį 
šoks ir visokius šposus išdari
nės.

Kas gi čia kaltas, galvoji 
sau. Visokį demokratai ir re- 
publikonai apie stoką tinkamų 
butų daug kalba, bet ar nuo 
to geriau? Ne. Tai kas daryti?

Kas liečia mane, man rodos, 
kad aš jau suradau. Aną dieną 
komunistų susirinkime nusipir
kau knygelę užvardintą “Ma
nual on Housing”, kur radau 
įdomių skaitlinių apie butų pa
dėtį, kas darytina randaunin- 
kams, kas darytina smulkių 
namų savininkams ir kiekvie
nam progresyviui gyventojui ir 
piliečiui. Angliškai skaitantiem 
nuoširdžiai patariu įsigyti, o 
neskaitantiem angliškai ban
dysiu patarnauti vertimais iš
traukų iš minėto rankvedžio.

| TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

“PROFESORIUS MAMLOCK”
Šiuo pavadinimu veikalas 

dabar yra vaidinamas Daly 
Teatre, 63rd St., tarp Broad
way ir Central Park West, 
New Yorke.

Tą veikalą teko matyt per
eitą penktadienį. Jo istoriškai 
realistiškas turiningumas, jo 
pilniausia artistiškai atlikimas 
užžavėjo publiką. Grįžtant iš 
teatro galvojau ir stebėjaus, 
dėlko per keletą savaičių buvi
mo tokio puikaus veikalo taip 
mažai apie 
veikausia, : 
me. O jį 
siems.

Veikalą ;
žydų Teatro Projektas. Kalba 
angliškai. Rep.

“Jūsų pikietas buvo tiksliau
sias,” sako Federated Motion 
Picture Crafts Unijos sekreto
rius Lessing savo telegramoj 
Maliorių 9-to Distrikto finansų 
sekretoriui Louis Weinstock.

Maliorių unija suruošė ma
sinį pikietą prie visų judžių 
teatrų aplink Times Square, 
kuriuose rodyta Hollywoode 
gaminti judžiai. Lessing prašė 
tęst toliau pavyzdingą aktyvę 
paramą streikuojantiems Hol
ly woodo judžių darbininkam.

GARSINKITE^ SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

i jį tekalbėjome ir, 
mažai kas tematė- 
reiktų pamatyt vi-

stato scenon WPA

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saldainių ' krautuvė, 
589 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pigiai parsiduoda. Pardavimo prie
žastį ištirsite ant vietos. Galite atsi
šaukti bile laiku. (116-118)

Antanas Raišys Baigė 
Muzikos Mokslą

Cameo Teatre, 42nd St. ir 
Broadway, N. Y., teberodoma 
vėliausias ir vienas iš puikiau
sių Sovietų judžių “Paskutinė 
Naktis.”

Parsiduoda bar^daskutykla su 3 
kambariais užpakalyj. Renda 15 do
lerių į savaitę. Gera vieta padaryti 
pragyvenimą, arti lietuviško kliubo. 
Parsiduoda labai pigiai. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Gali
ma matyt kiekvieną dieną ir sekma
dieniais. 86 Jefferson St., Yonkers, 
N. Y. , (115-117)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
S3 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
tino 1-3 dieną ir nuo 7-8 vakare 

NEDAILIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

HERBS
IN

1 BOX

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
□-----------------------------

□

fl

SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

THE FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, INC.
žinomos Kaipo The Morrell Street Baths

29-31 Morrell St. Brooklyn, N. Y.
Ofiso Telefonas: Pulaski 5-1090, Vidui Tel. Pulaski 5-0750

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Laisviečiams gerai žinomas 
Antanas Raišys užbaigė muzi
kos mokslą su Master of Arts 
laipsniu. Jis daugiausia specia
lizavosi smuiką ir ne kartą yra 
patarnavęs darbininkų organi
zacijų parengimuose, kur vi
suomet būdavo įvertinamas 
kaipo aukštai prasilavinęs, ga
bus smuikininkas. Jis taip pat 
lavinosi ir dirigavimo.

Smuikininkas grįš pas tėvus 
į Lawrence, Mass., atostogų, o 
paskui mano apsigyventi Bos
tone. Naujoji Anglija susi
lauks talentingo smuikininko. 
Jaunam menininkui linkime 
geros kloties nuolat augti mu
zikos srityje ir tapti liaudies 
muzikos kūrėju.

Peoples Cinema, Saratoga ir 
Livonia Avess Brookjyne, rodo 
Sovietų Judį “šaukia Prie 
Ginklo.”

Harlemo Negras Mirė 
Kovoj už Ispaniją

Rep.

Masiniai Pikietavo 
Kongresmanus

Rengiasi Ispanijos 
Savaitei

Visa priešfašistinė Amerika 
ruošiasi apvaikščioti “Ispanijos 
Gelbėjimo Savaitę.” Ją paskel
bė šiaurių Amerikos Komitetas 
Gelbėjimui, Ispanijos, bendrai 
u kitomis žymiomis organiza- 
ijomis.

Nors tos organizacijos visa
ta rūpinasi Ispanijos demokra- 
ijos rėmimu, tačiau tą savaitę 
>us sustiprintas veikimas. Tai 

bus demokratijos šalininkų pa
smerkimas Franco begailestin- 
go žudymo Ispanijos vaikų ir 
moterų, taipgi pasmerkimui 
Francos agentų Amerikoje, 
kurie čia veikia po American 
Committee for Spanish Relief 
maska.

New Yorke bus daug svar
bių parengimų tą savaitę.

Pradės Tiltų .Statybą
; Trečiadienį išduota du kon

traktai statymui dviejų tiltų 
prie Prospect Ave. ir Old Co
untry Road. Statyba lėšuos 
$172,211. Kitų'7 statybai kon
traktai būsią išduoti šį mė
nesį.

Prie kiekvieno pikietuojamų 
kongresmanų namo penktad. 
vakarą Darbininkų Susivieniji
mas buvo pastatęs nuo 50 iki 
75 pikietų, nežiūrint, kad visą 
vakarą lijo lietus. Tuo pat lai
ku 200 meno projektų darbi
ninkų pikietavo Federal Arts 
Bildingą, protestuodami prieš 
nukapojimą paskyrų pašalpai 
ir

Gauta žinia, kad kovoj kri
to Alonzo Watson, 45 metų 
amžiaus negras, Abraham 
Lincolno Brigadoj . kariauda
mas prieš fašistus Ispanijoj. 
Jisai buvo Komunistų Partijos 
narys ir artimas asmeninis 
draugas James W. Fordo, neg
ro komunistų vado, taipgi na
rys IWO pasaulinio karo vete
ranas, kariavęs, su 365-tu bū
riu.

Liko žmona, trys vaikai nuo 
10 iki 13 metų, ir sesuo.

Prieš tarptautinį fašizmą 
Ispanijoj išstojo tarptautinės 
darbo žmonių spėkos ir nėra 
tautos ar rasės, kuri neturėtų 
didvyrių tame istoriškos 
vos fronte.

REIKALAVIMAI
Reikalingą mergina dirbti prie na

mų prižiūrėjimo it prižiūrėti du vai
kučius. Kreipkitės: 697 Grand St., 
kampas Grabam ’Ave., Brooklyn.

Reikalinga bartenderis saliūne, ku
ris mokėtų biskį virti. Mes turime 
pilnus gėrimo laispius. Valandos nuo 
7 ryto iki 5 vai. vakaro. Alga, nuo 
$15-20 į savaitę*,jNedėliom nereikia 
dirbti. Dėl daugiau informacijų kreip
kitės: 148 Grattan St., kampas Va- 
rick Avė., vienas blokas nuo Flu
shing Ave., Brooklyn, N. Y. Tel.: 
Ev. 8-8792 (114-116)

tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y*
Tel.: Glenmore 5-6191

— -. . . . .. . . . .

Puikiausias garas, rusiškas ir turkiškas garinis kambarys, didelis prū
das maudytis su šviežiu artezenišRu vandeniu, puikiausi masažai, 

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

ko-

WPA darbams.

Sugrįžo iš Atostogų
Sugrįžo iš Toronto apylinkės 

Antanas Sinkevičius, mūsų 
jaunuolių veikėjas, kur jis bu
vo nuvykęs pasilsiui ant far- 
mų. Farmeriai ir abelnai bied- 
nuomenė, sako Antanas, gyve
na labai skurdžiai, lūšnose.

Karaliaus karūnavimo die
ną jam taikęsi būti Toronto 
mieste. Ten viskas uždaryta, 
paskelbta didžiausia šventė, 
kad žmonės klausydami per 
radio apie karaliaus “gerumą” 
ir blizgučius užmirštų savo 

i vargus, tik melstųsi už kara
lių.. Rep.

Reikalauja Samdyt 
Orkestras

Muzikantų Unijos Lokalas 
802 ištraukė iš visų RKO te
atrų' didžiajame New Yorke 
vargonistus, kad prispirt te
atrus samdyt orkestras.

Lankėsi “Laisvėje”

Valgykite Medų
/‘Laisve*’ tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Tel/Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

Vyrams ' Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

niais ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktį 
šeštadienio naktį 75c.

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

- i’-r. >

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

Lankėsi “Laisvės” adminis
tracijoj Juozas Skirus, svečias 
iš Providence, R. I., kuris apie 
du metai atgal gyveno Brook- 
lyne. Draugas Skirus atvažia
vo į Brooklyną pas draugus ir 
atsilankė į “Laisvę” nusipirkt 
medaus.

Laimėta Svarbi Byla
Kailiasiuvių Unija penkta

dienį laimėjo svarbią bylą, ku
rios išsprendimas nusako, kad 
unijos n'epaeina po Anti-Trust 
Aktu. Dvi bosų organizacijos, 
Associated Fur Coat and Trim
ming Manufacturers, Inc., ir 
Am. Fur Manufacturers Asso
ciation, Inc., norėjo įrodyt, 
kad unijos pasirašymas sutar
ties su stambia firma esąs 
trustifikavimas pramonės 
prieš įstatus.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

30 Metų Jubilėjinis Piknikas
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas, kurio namas ir buveine randasi 
280 Union Avė., rengia milžinišką 
pikniką, Liepos-July 31, 1937, Dex
ter Parke. Šis piknikas bus kaipo at- 
žymėjimas 80 metų- jubilėjaus nuo

Tel. Stags: 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite. >

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Uniori Avėnue.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

A. J. BUKENAS
Lietuvis 

Automobilių Inžinierius

New Deal Auto Service
436 E. Girard Avenue
PHILADELPHIA, PA.
Didelė Įstaiga Taisymui 

Visokių Automobilių
General Repairs—Motors 

Overhauled 
Patarnaujame Patenkinančiai ir už 

prieinamas kainas.
Telefonas Nebraska 4168

ir

Elektristas Užsimušė
Timothy Bryan, 35 m., 

bęs Welbash Gatvių Apšvieti
mo Kompanijai, penktadienį 
nukrito nuo platformos ant 
kurios pasistojęs jis taisė gat
vės lempą ir prasimušė galvą. 
Nuvežtas ligonbutin tuojaus 
mirė.

dir-

STANLEY MASIULIO
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas. linkui svečių. 
(Jis turi gražaus patyrimo tame biznyje, nes to išmoko 

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių
-X'\ piliečių Kliubo gaspadoriumi.

> Stanley Masiulio Įstaiga Yrą
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Wl Wl IW Wl fUI RJ4 W4 RR Wl

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

V-




