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GRĄSINANčIAI UŽDRA UDŽIA ŽYDAMS SIONIZ
MĄ IR BET KOKĮ TARPTAUTINĮ JUDĖJIMĄ

apie trockistų dalyvavimą 
i šiame sukilime prieš respu-

mas Hitleriui nebus paken- i“tarptautinib, masoniško, o 
New Yorko Times korės- čiamas Italijoj, nes “Italija labiausia priešfašistinio ju-

Vakar dienos “Laisvės” vieV 
tinėse žiniose tilpo straipsnelis 
apie Amalgameitų unijos 54-tą 
skyrių. Smarkiai kritikuojama 
lokalo vadovybė, ypatingai de
legatas. Jeigu straipsnio auto
rius turėjo ką nors prieš loka-i 
lo vadovybę, tai turėjo kreiptis 
į patį lokalą. Atbegimas j 
laikraštį naudos mažai teduos.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Klaida. v
Bažnyčių gadyne.
Laimėjimas po laimėjimo. 
“Modemiškasis piratas.” 
Ispanijos našlaičiai.
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{paskelbę “anarchistų” dik- jsti žydus, kad jų priešingu-'bet jis nieku būdu nepakęs 
London. — Anglijos kara- tatūrą. mas Hitleriui nebus paken- i“tarptautinib, masoniško, o
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Man atrodo, kad dabartinė 
lokalo vadovybė neblogai tvar
ko reikalus — neprasčiau už 
pirmiau buvusias. Aišku, ji 
nėra tobula, nes nieko nėra 
tobulo, gal padaro ir klaidų. 
Bet, draugai, susimildami, vi
dujinius organizacijos reika
lus pirmiausia bandykite iš
rišti pačioj organizacijoje Bū
kite atviri ir draugiški. Tas 
kandžiojimasis, tasai laikraš
čiuose po slapyvardžiais plau
ko skaldymas ir tašymas ne
davė ir neduos gero. Pasek
mės esti tik tokios, kad ir vie
ni ir kiti paskui pyksta ant 
laikraščio, kuris, žinoma, nie
ko nekaltas.

Darbo unijose reikia vieny
bės ir susitarimo, reikia kolek- 
tyvės-progresyyiškos vadovy
bės. Tokia vadovybė yra ban
doma 54-tam lokale subudavo- 
ti. Visų geros valios narių 
priedermė kooperuoti ir padė
ti tose pastangose.

Kunigų bizniui Lietuvoje 
labai sekasi. Bažnyčios tebe- 
dygsta ir didelė masė Lietu
vos žmonių tebeklauso kunigu 
komandos. “Lietuvos Aide” 
skaitome apie atidarymą nau
jos bažnyčios Kauno Žaliakal
nyje. Nesenai ten buvus sukur
ta nauja parapija, apimanti 
tik 3,500 gyventojų arba “dū
šių.” Greitu laiku kunigams 
pavyko iškolektuoti iš jų 200,- 
000 litu naujos bažnyčios pas
tatymui. Bažnyčia kaštavus 
260.000. Likusi skola būsianti 
greitai atmokėta. Bažnyčios 
pašventinimo ceremonijose da
lyvavo pats Smetona su savo 
žmona.

Jeigu šita milžiniška suma 
būtų buvus išleista žmonių 
švietimui ir kultūrinimui, nau
da būtų buvus labai' didelė. O 
bažnyčių Kaune ir taip labai 
daug yra. Naujos nereikėjo. 
Iš jos nepakils nei šviesa, nei 
kultūra.

CIO rašo istoriją plieno pra
monėje. Laimėjimą lydi laimė
jimas. Tik laimėta Jones and 
Laughlin kompanijos darbi
ninkų balsavimuose. Dabar su 
CIO unija pasirašė sutartį 
Crucible plieno kompanija. 
Sutartis apima 14,000 darbi
ninkų. Derybos vedamos su 
kitomis plieno kompanijomis.

Gerai sekasi ir tekstiles pra
monėje. Labai teisingai CIO 
tekstilės darbininkų organiza
vimo komitetas laužo ledą 
ten, kur jis silpniausias — už
klumpa ir priverčia uniją pri
pažinti mažesnėse, nepriklau
somose kompanijose. Tuo tar
pu didelė armija organizato
rių dieną ir naktį rekrutuoja 
unijon darbininkus didžiųjų 
kompanijų. Neužilgo atvira 
kova prasidės ir tose už uni
jos pripažinimą.

Labai teisingai “Daily Wor
ker” pavadina John Rockefel
ler] buvusiu “moderniškuoju 
piratu.” Piratu-plėšiku jis ir 
buvo. Net ir graban gulda
mas jis galvojo ir skymavo, 
kaip apiplėšti, aplupti visuo
menę. Nujausdamas, kad turės 
atsisveikinti su šios žemės ro
jumi, jisai ėmė ir savo turtus 
gražiai išdalino savo vaikams 
ir vaikų vaikams. O tai darė, 
kad jam mirus valdžia negalė
tų jo turtus aptaksuoti. Tas 
jam pilnai pavyko. Jis paliko 
milžiniškus turtus, bet valdžia 
negaus taksų. Visuomenei jo 
turtų neteks nė cento.

Roosevelto valdžia veikiau
sia nesipriešinsianti atvežimui 
Amerikon ir užlaikymui pen
kių šimtų Ispanijos našlaičių.

Plieno Darbininkų 
Streikas prieš Re
public Korporaciją

ŠIOMIS DIENOMIS STREIKUOSIĄ 77,000 DARBI
NINKŲ PRIEŠ KELIAS KOMPANIJAS

Canton, Ohio, geg. 26.— 'Ši korporacija viso samdo 
Industrinė A m a 1 g amated 52,000 darbininkų.
Plieno Darbininkų Unija| Indiana Harbor, Ind. — 
pradėjo streiką prieš Re- j Pranešama, kad neišvengia- 
public Plieno Korporacijos imas industrinės unijos strei- 
fabrikus. Streikas paskelb- kas prieš Inland Plieno 
tas pagal visų darbininkų (Kompaniją.
vienbalsį nutarimą. Masi- Taipgi gręsia streikas 
įiiai piketuojama visi ke- ‘prieš Youngstown, Ohio, 

{Sheet and Tube Kompaniją.
Tuo būdu šiomis dienomis 

iškaičius streikierių prieš 
tariamas “nepriklausomas” 
plieno kompanijas galėsiąs 
{pasiekti 77,000.

turi vietiniai korporacijos 
fabrikai. Pamatinė streiko 
priežastis—tai p e’r s ekioji- 
mas darbininkų, einančių 
su Industrinio Organizavi
mosi Komitetu.

Cantone streikuoja 7,500 
darbininkų. Skelbiama strei
kas prieš Republic korpora
ciją ir kituose miestuose.

Siūlo Praplatini Senat
vės Pensijų Įstatą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongresui siūloma 
jau 29 sumanymai pataisyt 
ir praplatint federalį socia- 
lės apdraudos įstatymą. Pa
gal tuos sumanymus, turėtų 
būt senatvės pensijų įstaty
mas pritaikomas ir jūrinin
kams, ir sulaukusiems 65 
metų amžiaus pirm to įsta
tymo išleidimo, ir daugeliui 
kitų, kuriuos apleido pradi
nis socialės apdraudos įsta
tymas. Siūlomi senatvės 
pensijų praplatinimai apim
tų iki 4,500,000 žmonių.

Melas apie Stovyklą Lavint 
Ispanijai Liuosnorius

Paryžius. — Sakoma, kad 
vienas iš keliavusių Ispani
jon amerikiečių jaunuolių, 
Paul Burke, gavo kinkų 
drebėjimą ir grįždamas at
gal primelavo, būk Ispani
jos respublikos rėmėjai turi 
Amerikoj arti New Yorko 
“karišką” stovyklą, kur la
vina kariauti prieš fašistus.

New Yorko Times kores
pondentas ir kiti asmenys 
akylai tyrinėjo ir niekur 
nesurado jokios panašios 
stovyklos.

P. Burkės brolis yra ku
nigas, o sesuo slaugė kata
likiškoj ligoninėj.

Philadelphia, Pa
Šio penktadienio vakare, 

735 Fairmount Ave., įvyks 
svarbus susirinkimas “Lais
vės” pikniko reikalu. Drg. 
Buknvs atveš pikniko tikie- 
tus. Skaitlingai susirinkite 
aptarimui pikniko reikalų 
ir tuom pat kartu pasiim
site “Laisvės” pikniko tikie- 
tų platinimui.

V. K. Valdyba.

Karui ten pasibaigus, jie, ži
noma, turės grįžti į savo kra
štą.

Bet šimtai tūkstančių našlai
čių pasiliks' Ispanijoje. Juos 
ten reikia šelpti ir užlaikyti. 
Tam tikslui renkama ir aukos 
ir drabužiai.

v • n > i n • šiame suKinme pries respu- Nazių Protestas ropie- biiką.

žiui prieš Kardinolą iWashingtonas Netiki Mus-

Vatikanas. — Vokietijos 
ambasadorius Bergen įteikė 
popiežiui protestą, kad kar
dinolas Mundelein Chicagoj 
kritikavo Hitlerį už laužy
mą sutarties su Vatikanu ir 
už katalikų persekiojimą, o 
ypač už tai, jog kardinolas 
pavadino Hitlerį “austru, 
sienų popieriuotojum ir net, 
po šimts pypkių, prastu po
pieriuotojum.” Toj pat sa
vo kalboj kardinolas Mun
delein, kaip žinoma, sakė, 
kad nazių teismai prieš ka
talikų kunigus ir vienuolius 
neva už lytišką sugedimą 
tai tik purvini, žulikiški na-1 
žiu suokalbiai ir išmislai.

Mexico City. — Amerikos 
ir Anglijos žibalo (aliejaus) 
kompanijos sudarė fabri
kantų “uniją” bendrai ko
voti prieš darbininkų reika
lavimus.

Duktė ar Jos Vaikinas 
Užmušė Jos Motiną?

Jersey City, N. J.—Teis
me jaunuolė Gladys Mac- 
Knighf kaltina savo vaiki
na Donaldą Wightmaną, 
kad jis kirviu užmušęs jos 
motiną virtuvėje, o vaiki
nas sako, kad pati duktė 
nukirto savo motiną.

Republikonai su Fašistiniais 
Tammaniečiais prieš 

LaGuardia

New York, geg. 26. —At
žagareiviai republikonų va
dai planuoja prisidėti prie 
sugedusios ir f asistuojan
čios Tammany Hall šaikos, 
idant ateinančiuose rinki
muose sumušt kiek pažam 
gesnį majorą LaGuardią, 
kuris kandidatuos antrai 
tarnybai.

Vatikanas, geg. 26.—At
silankė pas popiežių Al. 
Smithas, buvęs demokratas 
New Yorko valstijos gu
bernatorius, dabar vadas 
fašistinės Liberty Lygos.

-----------------------------------------------------------------

VĖL SUKILĘ ISPANŲ 
TR0CKISTA1, FAŠIS
TAI, ANARCHISTAI

Perpignan, Franci j a. — 
Pranešama, kad Ispanijos 
valdžia pasiuntė armiją 
malšint naują “anarchistų” 
sukilimą Barbastro, 30 my
lių į pietų rytus nuo Hues- 
cos. Sakoma, kad per suki
limą užmušta apie 100 as
menų.

(Jau žinoma, jog pirmes- 
niam “anarchistų” sukili
mui Barcelonoj vadovavo 
trockininkai ir fašistai. Su
prantama, kad jie yra ir da
bartinio sukilimo vadai 
prieš liaudies valdžią.)

Apie naują sukilimą su 
džiaugsmu pranešė visos fa
šistų radio stotys. Sukilė
liai Barbastro, 8,000 gyven
tojų miestelyj, girdi, išžudę 
liaudiečius valdininkus . ir

solinio “Norui Taikos”
Washington, geg. 26. — 

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė su nepasitikėjimu žiūri 
į Mussolinio pasiūlymą, kad

Cincinnati, Ohio. — Ame
rikos Darbo Federacijos 

i____ ___ unijų . dešinieji vadai pa-
prezidentas Rooseveltas su- skelbė karą prieš Industri- 
šauktų tarptautinę konfe- nio Organizavimosi Komite- 
renciją dėlei ginklavimosi tą; nusprendė duot amati- 
siaurinimo. Nieks netiki nėms savo unijėlėms čarte- _ _ _ _ I • • j • i 1Mussolinio šnekoms, būk jis 
“norįs taikos.”

EXTRA!
Fašistai Nušovė žemyn 

Francij os Lėktuvų

Bilbao, Ispanija, geg. 26. 
—Pranešama, kad naziai 
lakūnai nu šovė žemyn 
Franci jos keleivinį lėktuvą, 
kuris skrido į Bilbao. Jo 
vairuotojas sužeistas, bet 
5 keleiviai išlikę sveiki.

Republic Plieno Streikieriai 
Apkūlė Skebus

Canton, Ohio, geg. 26. — 
Streikieriai akmenimis ir 
lazdomis apdaužė keletą 
skebų, kurie bandė pralįsti 
į Republic plieno fabrikus.

Naujas Teismas prieš 
Scottsboro Jaunuolius

Birmingham, Alabama.— 
Liepos mėnesį prasidės nau
jas teismas prieš devynis 
nekaltus negrus Scottsboro 
jaunuolius.

Japonijos Karo Laivyno 
Studentai pas Nazius

Berlin. — Hitleris su ka
riniais paradais iškilmingai 
pasitiko atvykusius iš Japo
nijos karo laivynų* studen-1 
tus-kadetus. .F 
kadetų ir marininkų marša- 
vo gatvėmis. Jų orkestras 
grojo nazių melodijas, o na
zių karinis “benas” griežė 
Japonijos “tautinį” himną.

Hitlerininkai išvarė tūks- darni respublikos prieplau- 
tančius'mokyklų vaikų į ga- ką Almeria, bombomis su- 
publikos* japoniškiem sve-; prekybinį laivą “Greatend,” 
čiam. ' 1,495 tonų įtalpos.

tvę, kad sudarius daugiau žeidė čia stovėjusį Apglijos balsų dauguma pasirinko lysių; panašiai ir New Jer-

Mussolinis Išvysiąs 
Žydus, Kurie iš Šir

dies Nerems Fašistų

Roma. — Mussolinio loc- 
nas dienraštis “Popolo d’ 
Italia,” leidžiamas Milane, 
reikalauja, kad Italijos žy
dai “visa širdžia” remtų fa
šizmą ir liautųsi kritikavę 
Vokietijos nazius, o jei ne, 
tai žydai turėsią išsikraus- 
tyt iš Italijos.

Mussolinio organas taipgi 
liepia Italijos žydams atsi- 
mest nuo sionistų judėjimo, 
kuris darbuojasi už sukūri
mą žydų “tėvynės” Pales
tinoje.

a

šiais su Vokietija.” O rem
ti sionistų judėjimą, tai 
reiškią “priešintis Italijos 
dvasiai Viduržemio Jūros 
srityje.” r

(Palestina yra Anglijos 
valdomas kraštas prie Vi
duržemio Jūros rytinio ga- 

llo. Mussolinis supranta, jog 
žydų “tėvynės” stiprinimas 
Palestinoj yra Anglijos 
drūtinimas toj srityj.)

Mussolinis per minimo 
savo laikraščio skiltis su
tinka “pagerbti nuoširdų ir 

Popolo dTtalia” perserg- paprastą žydų religiškumą”,

Darbo Federacijos Dešinieji Vadai Pasinešę 
Išvien su Fabrikantais Ardyt CIO Unijas

rius ir tose vietose, kur In
dustrinis Komitetas turi di
džias ir stiprias unijas. Ke
tina steigti priešingą uniją 
net kasyklų srityj, kurią 
apima industrinė Jungtinė 
Mainierių Unija.—Jos pre
zidentas John L. Lewis yra 
ir Industrinio Organizavi
mosi Komiteto pirmininkas.

Dešinysis Darbo Federa
cijos p r e z i d e n t as Wm. 
Green vedą derybas su pir
mininku vadinamos Progre- 
syvės Mainierių Unijos, J. 
Ozanicu prieš Jungtinę 
Mainierių Uniją.

Cincinnati susirinkę reak
ciniai Federacijos unijų va-

Baskai Nusmerkė Trečią 
Naziy Lakūną-Žudiką

Bilbao, Ispanija. — Bas
kų krašto karinis teismas 
nusmerkė sušaudyt suimtą 
hitlerinį lakūną H. J. Wan- 
delį. O jau pirmiau buvo 
nusmerkti mirt nazių orlai- 
vyno oficieriai W. Kienzle 
ir Gunther Schulze.

Wandel tapo suimtas, ka
da baskai nukirto jo lėktų- 'žydų' buržuazija Palestinoj 
vą ir Wandel parašiutu nu- tarnauja kaip Anglijos nu
sileido jų pusėn.

Jiem skirta mirties baus
mė už tai, kad jie bombo
mis ir kulkasvaidžiais žu
dė nekariškius gyventojus 
užfrontės miesteliuose ir 
kaimuose.

300 japonų Fašistų Bombininkai Sužeidė
Anglijos Laivą

Valencia, Ispanija. — Fa
šistų lėktuvai, bombarduo- 

dai nusprendė apdėt antra 
tiek didesnėmis duoklėmis 
visus savo narius Federaci
jos centrui, kad netrūktų 
pinigų kovai prieš Industri
nes unijas.

Federacijos lyderiai krei
piasi net į fabrikantus, kad 
padėtų išmušt laukan CIO 
unijas.

F e d e r a ei jos Mašinistų 
Unijos prezidentas Whar
ton daėjo iki to, kad indus
trines unijas apšaukė “ske- 
binėmis ir žydiškomis orga
nizacijomis.”

Tuos unijinio judėjimo 
skaldytojus ir bosų bendra
darbius aštriai smerkė C. 
P. Howard, prezidentas ga
lingos Spaustuvių Darbi
ninkų Unijos, priklausan
čios prie Industrinio Komi
teto.—Ši unija dar nėra su
spenduota iš Darbo Federa
cijos. \

Anglija Padalinsianti Pales
tiną Žydam ir Arabam

L o n d on. — Pranešama, 
kad Anglijos valdžia rengia
si padalint Palestiną į dvi 
“savivaldiškas” sritis—ara
bišką ir žydišką. Nors 90 
iš kiekvieno šimto Palesti
nos gyventojų yra arabai, 
tačiaus Anglija skirsianti 

I žydam didesnį plotą. Mat,

peri jos ramstis.

STREIKAS PRIEŠ FORDO 
AUTO. FABRIKĄ

Richmond, Calif., geg. 26. 
—Vienbalsiai nutarė strei- 
ikuot 1,200 darbininkų prieš 
ivietinį Fordo automobilių 
fabriką. Jie reikalauja pri
pažint industrinę CIO uni
ją ir sustabdyt persekioji
mą pažangesnių darbininkų.

Sharon, Pa., plieno darbi
ninkai dveja tiek didesne

CIO uniją kaip vienatinę i sey ir pietinėj dalyj Naujo- 
n 4-0 4-,™ Si0S AnglljOS.savo atstovę.

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieke 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimesit 
Pasaulį!

IŠSKRIDO DAR TRYS 
SOVIETŲ LĖKTUVAI 

1 ŠIAURĖS POUŲ
Maskva, geg. 26.—Išskri- 

do ir trys kiti sovietiniai 
lėktuvai iš Rudolf Salos į 
šiaurinį žemės galą-polių. 
Tai kelionei reikia 6 ar 7 
valandų.

Šiais trimis lėktuvais ve
žama dar 29 vyrai į polių.
Trylika vyrų ten nuskrido, 
pirmuoju lėktuvu.

Dabar trys lėktuvai gabe-' 
na daugį maisto, mokslinių 
įrankių ir šiaip įvairių reik
menų, kad aprūpint keturis 
sovietinius moks lir inkus, 
kurie dvyliką menes: 
vens ant ledo poliaus 
darydami mokslo ty 
mus.

Tris minimus lėktuvus 
vairuoja žymūs Sovietų or- 
laivininkai V. Molokov, A. 
D. Aleksejev ir L P. Mazu- 
ruk. Poliuje jie susitiks 
pirmiausiai atskridusi so
vietinį didvyrį lakūną M. 
Vodopijanovą, kurio lėktu
vas su profesorium Šmidtu 
ir vienuolika kitų įgulos na
rių pasiekė šiaurinį polių . 
pereitą penktadienį.

Galingas radio “spindu
lys” iš pirmojo lėktuvo ro
do kelią trims kitiems da
bar skrendantiems.
. • Nuo Rudolfo Salos iki 
šiauriu poliaus yra 558 my
lios virš Ledinės Jūros ir 
dažnai per ūkanas.. Todėl 
daugiausia teks skristi ga
na aukštai, virš debesų.

Naziy Lėktuvai Žudo Vis 
Daugiau Basky Užfrontėj
Bilbao, Ispanija.—Naziai; 

lakūnai bombarduodami Se-> 
stoa, daugiausia darbininkų 
gyvenamą miestelį užfron
tėje, nužudė 25 asmenis, ir 
sužeidė virš 50. Tarp sužei
stų yra ir Anglijos pilietė 
Eliza Hickman’aitė.

Fašistų lakūnai taipgi 
bombardavo užfrontės mie
stelius ir kaimus: Las Are
nas, Sondica, Miravales ir 
kitus.

Baskai respublikiečiai. at
rėmė ir sustabdė fašistų 
briovimąsi pirmyn pietų ry
tuose nuo Bilbao.

Mussolinis Atvirai Šaukia 
Padėt Ispanijos Fašistam
Roma. — Mussolinis pa

reiškė Wm. Ph. Simms’ui, 
Amerikos Scripps-Howard 
laikraščių atstovui:

“Italija supranta, kad bū
tų geriausias dalykas . jai 
pačiai, Anglijai, Franci jai, 
Europai ir Jungtinėms Val
stijoms, ir visam pasauliui, 
jeigu Ispanijoj karą laimė
tu gen. Franco su savo su
kilėliais.”

Mussolinis pridūrė, kad 
fašistų laimėjimas Ispanijoj 
esąs reikalingas kovai prieš 
bolševizmą.

k
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ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako, kad šį ketvirtadienį 
New Yorke ir apygardoj 
oras būsiąs apsiniaukęs ir

dJ
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13-kos Nazių Teismas Kaune
Vakar dienos “Laisvėje” dd. skaityto

jai bus skaitę žinią apie 13-kos nazių 
teisiną Lietuvoj. Iš Kauno kablegrama, 
be kitko, sako: “Jie nuteisti kaipo nazių 
šnipai prieš Lietuvą. Už tai jiem skirta 
vieni iki dviejų metų kalėjimo.”

Šitie 13-ka Hitlerio agentų darbavosi 
“dėlei Klaipėdos krašto atplėšimo nuo 
Lietuvos.”

Kad naziai darbavosi atplėšimui Klai
pėdos nuo Lietuvos, kad jie buvo kalti 
tame, už ką juos teismas baudė kalėji
mu, visai tikėtina.

Bet pažiūrėkim, kokį mastą smetoniš
kas teismas taiko Lietuvos išdavikams, 
Hitlerio agentams, ir antifašistams, lie
tuviams ?

Kai smetoniškasis teismas sučiumpa 
Lietuvos pilietį, darbininką bei studentą 
ar šiaip darbo žmogų su komunistiniais 
lapeliais, šaukiančiais Lietuvos žmones 
ginti Lietuvos nepriklausomybę ir kovoti 
už atsteigimą demokratijos Lietuvoj, tai 
jį smerkia ne dviem, bet dažnai šeše- 
riems, dešimčiai ir net daugiau metų ka
lėti. O Hitlerio agentus, kovojančius už

gaus bent kokią apdraudą senatvėje ir 
nedarbe, jie pradės suprasti jos naudą 
ir imsis griežčiau reikalauti pagerinti vi
są 'apdraudos sistemą.

Kai Amerikos žmonės įsisteigs stiprią 
Farmerių-Darbo Partiją, per kurią pa
siųs visą eilę atstovų į šalies kongresą 
ir valstijinius seimelius, tuomet jie už
tvers visas spragas, kurios yra paliktos 
šiame įstatyme.

Juo tas bus greičiau, tuo bus geriau!

Nemalonus Fašistams Surprizas
RUNA praneša, kad Mussolinis pa

siuntė iš Romos Paryžiun savo statulą, 
kuri tapusi pastatyta tarptautinėje pa
rodoje itališkam pavilione. Kai statula 
tapo atgabenta ir “išpekiuota,” dauge
lio nuostabai, ant jos suTasta prirašyta 
anti-fašistinių šūkių ir greta jų išpieš
tas kūjis ir pjautuvas!

Rinkliavos Ispanijos Respublikos 
Gynėjams

Ispanišką savaitę, kuri prasidės ge
gužės mėn. 30 d. ir baigsis birželio mėn. 
9 d., bus daromos visokeriopos rinklia
vos.

Tūluose miestuose veikiausiai bus t. v. 
tag days,—dienos, kuriose aukų rinkėjai 
rinks gatvėse aukas. Kitur aukos bus 
renkamos einant stuba nuo stubos.

. Dar kitur bus pasitenkinta rinkimų 
'aukų masiniuose mitinguose ir šiaip pra
mogose.

Mes raginame visus demokratijos 
draugus ir prietelius dalyvauti šitame 
diegeliam darbe: rinkti aukas Ispanijos 
respublikos gynėjam, padėti jiems visais 
galimais būdais.

Atsiminkim: Ispanijos reikalas yra vi
so pasaulio laisvę mylinčių žmonių rei
kalas !

sudraskymą Lietuvos, už jos pavergimą 
baudžia (del žmonių akių) tik metams Protestuoja

Mūsų Dienraščio
Reikalai

Pabaigoje pereitos savai
tės lankiausi Bostono apy
linkėje. Turėjome gražią 
artimos Bostono apylinkės 
kolonijų konferenciją Hud
son, Mass., reikale “Laisy 
vės” naudai pikniko. Labai 
rimtai draugai ima pikniko 
reikalą. Pasidarė visus pla
nus ir imsis už darbo pla
tinti bilietukus, judinti tuos 
miestus, kurie pernąi mažai 
teprisidėjo prie pikniko. 
Matyt iš visko/ kad ir šie
met “Laisvės” piknikas, ku
ris įvyks 4-tą d. liepos- 
July, Maynard, Mass., bus 
sėkmingas.

Beje, montelliečiai žada 
rengti šaunų bankietą “Lai
svės” naudai ir mano jį 
įgyvendinti kaipo metinį 
įvykį, panašiai kaip Brok- 
lyne ir Philadelphijoje.

Šiuomi siunčiu jums pini
gus už ‘Laisvės’ prenumera
tą metams ir prisiunčiu $1 
viršaus. Prašau prisiųsti 
man knygelę, kaip patapti 
piliečiu, o kas liks, tai lai 
būna ‘Laisvės’ reikalam. 
Draugiškai,

Felix Yančulis.”
Knygelės pilietybės rei

kalais kainuoja 35c., tai 65 
centai lieka dienraščiui au
kų nuo drg. Felikso Yan- 
čulio.

tinių nesutikimų ir atmeta ka
rą, kaipo įrankį tautinės politi
kos jų santikiuose su kitomis 
šalimis.”

Antras paragrafas nusakė, 
kad tarpe pasirašiusių šalių vi
si iškilę ginčai bus išsprendžia
mi ramiu būdu. Trečias para
grafas,—kad sutartis yra paga
minta anglą ir francūzą kalbo
se, kad ji įeina į galią po par
lamentų užgyrimo, kad Wash- 
ingtonas yra, kaip ir centras.

Pirmiausiai Kelloggo—Brian- 
do Paktą pasirašė Paryžiuje 27 
d. rugpjūčio, 1928 metais, pen- 

i'kiolikos valstybių atstovai-, čia 
ją pasirašė stambiausių impe
rialistinių valstybių atstovai. 
Nuo Jungtinią V aisti j ip—Frank 
B. Kellogg; nuo Vokietijos— 
Gustav Stresemann; nuo Franci 
jos—Aristide Briand; nuo An
glijos—lordas Hushendun; nuo 
Italijos—Gaetano Manzoni; nuo 
Japonijos—grafas Učida ir at
stovai didžiųjų Anglijos kolo
nijų ir Lenkijos, Belgijos, ir 
Čechoslovakijos.

nantį priešinga kryptimi. Auto
buse, ėjusiame iš Panemunės, 
buvo keletas keleivių; dvi mo
terys smarkiai sužeistos. Kita 
mašina jos nugabentos į ligo
ninę.

kalėjimo!
Kalėjimuose anti-fašistams politiniams 

J kaliniams taikomas žiauriausias režimas, 
O naziams—didžiausios lengvatos!

Anti-fašistams kaliniams, jei jie laiko
si tvirtai savo įsitikinimų, nėra jokios 
malonės, o nazius Smetona paleidžia, 

.y kaip greit jie tik paprašo!
Šitokis teisėtumas viešpatauja fašistų 

valdomoj Lietuvoj! Tegu jis kuoveikiau- 
siai prasmenga!

Žinomas Amerikos liberalas, Oswald 
G. Villard, buvęs “The Nation” redakto
rius, paminėtam savaitraštyj protestuo
ja prieš Amerikos buržuazinę spaudą 
dėl to, kad ji perdaug sensaciją špails- « 
dino apie Anglijos karaliaus Jurgio VI 
karūnaciją.

Tai tiesa. Paminėtoji spauda parodė 
savo visišką atsidavimą kvailom sensaci
jom. Per keletą dienų tūlų buržuazinių 
laikraščių skaitytojai veik nieko daugiau

Socialio Saugumo [statymas 
Konstitucinis

juose nematė, tik karūnaciją, viduramžių 
ceremonijas, atliktas 20-tam šimtmety j 
Londone.

Kiekvienas protaująs žmogus, kuriam

Gražų mitingą turėjome 
ir su draugais montellie- 
čiais. Jie pageidauja, kad 
“Laisvėje” būtų įvestas pa
sikalbėjimas dviejų politi
niai skirtingų nuomonių as
menų, panašiai kaip seniau 
buvo pasikalbėjimas Kuni
go su Jonu. Tačiau iš susi
rinkusiųjų abelnai imant vi
si džiaugėsi dabartiniu Į 
“Laisvės” turiniu.

Montello šiemet turi skai
tytojų biskį daugiau, negu 
pernai šiuom laiku. Jie nu
sitarė dar gauti keletą nau
jų skaitytojų.. Kadangi 
“Laisvė” visur šiemet paki
lo skaitytojais, tai turi dau
giau pakilti ir Montelloje.

Draugai Adolfas Jucius 
ir Vincas'Lapinskas prisi
dėjo prie “Laisvės” bendro
vės, pąsipirkdąmi Šerų už 
$10 kiekvienas. Šerų įsigi
jimas irgi yra labai nau
dingas dalykas.; Svarbu, kad 
draugai patampa savinin
kais dienraščio “Laisvės” ir 
iš to yra didelė materiale 
parama įstaigai.

Montelliečiai Taipgi svar
stė ir Maynardo pikniko

Po dolerį gavome aukų 
nuo draugų V. Petraičio iš 
New York City $1 ir nuo 
A. Hintzos iš Brooklyn $1. 
Jiedu dažnai paaukauja sa
vo dienraščiui.

Po 50c. gavome nuo šių į 
draugų: J. K. Navalinskie- I Po to Kelloggo—Briando Pak- 
nė, Binghamton, N. Y; Kar- tas buvo išsiuntinėtas kitoms 
pavičių šeimyna, Brooklyn, Įvalstybėms ir į trumpą laiką jį
N. Y.; Joseph Shopes, New 
Britain, Conn.; O. Visots- 
kienė, Wilson, Corm., J. Za
karevičius, Philadelphia, 
Pa.; K. Yuškauskas, Balti
more, Md.; .Martin Sellers, 
Pittsfield, Mass.; J. Chepo- 
nis, Monteral, Canada ir 
Juozas Naujokas, Lost 
Creek, Pa.

Drg. Elena Rindzevičie- 
nė, vietoj pirkti gėles ant 30 
d. gegužės ir puošti kapą 
savo mirusio vyro, Jurgio 
Rindzevičiaus, p a a u k ojo 
“Laisvės” reikalam $1.00. 
Jos vyras buvo palaidotas 
liepos-July 4th, 1936, Melro
se kapinėse.

Širdingai dėkavojame 
;draugam už puikią paramą 
labai svarbiu momentu.

P. Buknys.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS: Kas tai yra 

Kelloggo, Paktas?
ATSAKYMAS: dažnai mūsų 

spaudoj minimas Kelloggo Pak
tas arba sutartis. Daugelis 
skaitytojų nežino, ką tas reiš-

F*

Augščiausias Jungtinių Valstijų teis
mas, pagaliau, padarė savo tarimą rei
kale Socialio Saugumo Įstatymo (Social 
Security Act), užgirdamaš jį. Penkiais 
.balsais prieš keturis jis pareiškė, jog ap- 
drauda nedarbe ir senatvėje yra konsti- 
tucinga ir nuo dabar patampa šalies įsta-
tymu. }

Kaip daugelį kitų sprendimų, taip ir šį, 
faktinai nulėmė teisėjo Roberts pakrypi- 
Jtnąš “į kairę.” Jei jis būtų laikęsis savo 
Senoviško reakcinio nusistatymo, tai ir 
Šis įstatymas būtų buvęs paskelbtas nę- 
konstituciniu ir visas dalykas apverstas 
ant šono.

‘Einant Socialio Saugumo Įstatymu, 
nuo dabar visi pramonės darbininkai 
tampa iki tam tikro laipsnio apdrausti 
senatvėje. Sulaukę 65 mėtų amžiaus, jie 
gaus nuo $10 iki $85 mėnesiui,—tai pri-

teko skaityti buržuazinė spauda laike ka
rūnacijos, pasipiktinto tuo besaikišku 
riksmu ir pūtimu žmogaus, katras ne dėl 
savo gabumų bei pasižymėjimo, bet tik 
dėlto, kad gimė iš karaliaus šeimos, tapo 
apkarūnavotas valdovu.

Tas rodo, kad protaują žmonės, bus 
jie darbininkai, biznieriai ar profesiona
lai, privalo remti darbininkišką spaudą, 
kuri nuolat ir nuolat bando informuoti 
savo skaitytoją apie viso pasaulio įvy
kius plačiausiai kaip gali.

Angliškoj kalboj šiuo tarpu turime 
gerą dienraštį “Daily Worker” ir sek
madieniais—“Sunday Worker,”—kuriuos 
turime skaityti ir platinti. Lietuvių kal
boj platinkim savo dienraščius—“Laisvę” 
ir “Vilnį.”
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reikalą. Pasidalino tikietais |kia ir reikalauja platesnio pa
ir pasisakė energingai pla
tinsią, padėsią padaryti 
pikniką sėkmingu.

Fasiskaitykime Draugų 
Laiškelius:

Allentown; Pa.
“Draugai:1 Prisiunčiu 

"jums $12. Užsimoku prenu
meratą už dviejus metus ir 
aukoju $1 ‘Laisvės’ reika
lams. Likit sveiki,

Peter Dbnkus.’”
Rūpestingas draugas už

simoka savo dienraščiui už , 
dviejus metus ir dar'paau
koja $1. O yra draugų, iš 
kurių reikia prašinėti po 
keletą kartų, kol gauni atsi
naujinimą p r ę n u meratos 
metam.

A klausys, kiek kuris per tąjį laiką (nuo 
fe dabar, kol jis arba ji sulauks 65 m. am- 

žiaus) uždirbs ir sumokės federalei vai
zdžiai.
ĮjE/,Podraug darbininkai bus apdrausti ir

hęcjarbe (tik trys valstijos kol kas neturi

i
bedarbe apdraudos įstatymo: Florida, 

^.Illinois ir Missouri). Bet nedarbe “ap- 
y drauda” tebus užtikrinta tik per 15-ką

savaičių per metus. Valstija mokės $15 
į mėnesiui ir tiek pat federalė valdžia. 
KB Tiek apdrauda senatvėje, tiek nedar

be labai menkutė, mažai darbininkai iš 
jos pasinaudos. Svarbiausiai, kad po šia 
apdrauda nepąeiną Iflukų darbininkai ir 

. namų tarnautojai. O tokių yra milįonai. 
y J Nepaisant, tačiau, visko, kaip sako 
fc/Earl Browder, Komunistų Partijos ge- 
& Metalinis sekretorius, šis aukščiausio, teis
imo nuosprendis ir pats įstatymas, yra 
Kfeimėjimas progreso prieš reakciją. Tai 
^didelis žingsnis pirmyn. Reikia atsimin-

kad iki šiol Jungtinės Valstijos netu- 
IgHjo jokios socialės apdraudos.
E/. Kai darbininkai bus apdrausti, kai jie

Kailiasiuvių Konvencija už CIO
Pereitą savaitę Chicago j e pasibaigė 

12-ta dvimetinė kailiasiuvių (Internatio
nal Fur Workers Union) unijos konven
cija. Ji buvo tuo nepaprasta, visųpir- 
miausiai, kad tai buvo pirma po įvykini- 
mo kailiasiuvių pramonėje darbininkų 
vienybės konvencija. Antra, nepaprasta 
tuomi, kad 94 balsais prieš 4 (pasta
rieji balsavo prieš, nes jų siuntėjai, lo- 
kalai. jiems taip įsakė balsuoti) nutarta 
prisidėti prie Komiteto Industriniam Or- 
ganizavimuisi (CIO).

Iki šiol kailiąsiuvių unija buvo dalimi 
’Amerikos Darbo Federaęijos^ nors josios 
narių dauguma griežtai stojo už CIO. 
Unija laukė savo konvencijos, kurioj, 
prie CIO dėjimosi klausimas turėjo būti 
išrištas. . '

Konvencija išrinko savo prezidentu žy
mųjį veikėją, Ben Goldą. Generaliniu 
sekretorium išrinktas 'Piętro Lucchį, iki 
šioL ėjęs prezidento pareigas. Be to, iš
rinkta 15-ka vice-prezidentų.

Taigi CIO šeima dar paaugo

Shenandoah, Pa.
“Gerb. *Laisyės’ Redakci

ja: Šiuom damoku už. ‘L.’ 
prenumeratą $1.50 ir auko
ju ‘Laisvės’ labui $1.--Ap- 
gailestauju, kad negaliu su 
daugiau prisidėti prie pa
laikymo savo dienraščio, nes 
nesenai pradėjau kiek ge
riau dirbti. Draugiškai,

F. Link.”
Pagirtinas draugo Link 

atsinešimas . linkui savo 
dienraščio. Pradėjęs pats 
geriau dirbti, rūpinasi, kad 
ir “Laisvęį” būtų geriau.

aiškinamo,
Pereitas imperialistinis ka

ras iššaukė revoliucijas. Dau
gelis karalių nusirito nuo sos
tų. Rusijoj įsikūrė Sovietų val
džia—darbininkų ir valstiečių 
valdžia. Buržuazija jautėsi silp-? 
na ir ji buvo priversta kalbėti, 
kad c<tai buvo paskutinis ka
ras”, būk daugiau karų nebe
bus.

Jai pavyko eilėj šalių nuslo
pinti revoliuciją. Bet dar per 
eilę metų vis vien imperialistai 
jautėsi silpni. Jie vengė karo 
ir apsiginklavimą turėjo pri
dengti. prieškarinėmis kalbo
mis. Tame laikotarpyj buvo 
padaryta visa eilė imperialis
tų tarpe sutarčių—Washingto- 
no laivynų reikale sutartis; de
vynių sutartis Chinijos reika
le; Locarno Sutartis ir eilė ki
tų.

Tame laikotarpyj užgimė ir 
Kelloggo — Briando Paktas. 
Jungtinių Valstijų Amerikos 
valstybės sekretorius Frank B. 
Kellogg išdirbo planą karo pa
smerkimui ir atmetimui, kaipo 
ginčų rišimo priemonės. Prie jo
prisidėjo Franci jos užsienio rei- ! 
kalų, ministeris Aristide Briand. \ 
Jų sutartis (paktas) susidėjo ■ 
iš triją paragrafu, kurių pir- Panemunės tilto, Šančių pusėje, 
mas skambėjo:

“ (Ii) šią sutartį pasirašę val
stybių. atstovai iškilmingai pa
reiškia varde jų atstovaujamų 
žmonių, kad,’jie pasmerkia ka
ro priemones išrišimui tąrptau- šonu atsimušė f autobusą, ei-

keliomis

Wilkes-Barre, Pa.
“Gerb. ‘Laisvės’ AcĮmin,

pasirašė veik visos pasaulio 
valstybės, be išimčių arba su 
išimtimis.

Karas buvo pasmerktas, at
mestas, kaipo įrankis rišimui 
valstybių tarpe nesutikimų. 
Apie jį daug buvo rašyta. Dau
gelis žmonių tikrino, kad ka
rams padarytas galas, kad už
viešpataus pasaulyje taika.

Kaip linkui Kelloggo—Brian- 
do Pakto atsinešė Sovietų Są
junga, kokia buvo pozicija Ko
munistą Internacionalo ir jo 
sekcijų, apie tai bus kitą kartą.

LIETUVOS ŽINIOS
' i* 4 » <. ■

LENKAI NELEIDŽIA 
LIETUVIAMS NAUDOTIS 

RADIO APARATAIS
; * < •

Lentpjūvininkas S a m d ę s 
Padeginė tojus, Kad Padegė
liai Paskui Pirktų iš Jo 

Lentpjūvės Miško 
Medžiagos

Tauragėje šiomis dienomis 
buvo areštuotas žinomas Taura
gės lentpjūvės, Stoties g. 52 n r. 
savininkas Kanas. Kanas lai
komas vienu turtingiausiu žjmo- 
gum Tauragėje.

Paskutiniuoju laiku Tauragės 
apylinkėje ir Klaipėdos krašte 
buvę keletas įtartų gaisrų. Po 
gaisro pas padegėlius lankyda- 
vęsis lentpjūvės agentai, siūly
dami pirkti statybinės jau ap
dirbtos miško medžiagos. Bet 
vienąsyk pasitaikę taip, kad na
ktį sudegę Klaipėdos .krašte vie
no ūkininko trobesiai, o anksti 
rytą jau prisistatęs prie pade
gėlio Kano lentpjūvės agentas, 1 
siūlydamas miško medžiagos. 
Padegėlis įtaręs, kad tas lent
pjūvės agentas iš anksto žino
jo apie gaisrą. Padegėlis pra
nešė policijai. Kriminale poli
cija išaiškinus, kad padegėjų 
gaują pasamdęs lentpjūvininkas 
Kanas, norėdamas, kad paskui 
padegėliai iš jo pirktų miško 
medžiagos.

Kriminalinė policija Kaną ir 
kt. įtariamuosius areštavo ir 
pradėjo tardymą.

Kanas už 100 tūkst. lt. užsta
to iki teismo paleistas, bet jo 
paleidimas pasiekęs net Vyr. 
Tribunolą.

Kano areštas Tauragėj pa
darė didelę sensaciją, nes Ka
nas Tauragėje populiarus žmo
gus.

Vilniaus krašte lietuviams 
lenkai neleidžia naudotis radio j 
priimtuvais. Jie beveik neduoda į 
leidimų įsitaisyti radio, o duo-1 
tuosius skubinasi atšaukti. Taip 
“Vilniaus Rytojus” 34 nr. pra
neša, kad balandžio 22 d. Sei
nuose iš lietuvio St. Petruškevi
čiaus lenkų pašto įstaiga, nieko 
nemotyvuodama, atėmė leidimą 
naudotis net paprastu kristali
niu radio aparatu.

Į Kauną Atvyksta Koncer
tuoti čekoslovakų Choras

Iš Prahos atvyksta geriau
sias čekoslovakų vyrų choras, 
vadinamas “Pėvecky sbor Križ- 
kovsky”, vedamas prof. O. Hil- 
meros, kuris š. m. gegužės mėn. 
17 d. (antrą dieną. Sekminių) 
koncertuos Kaune Valstybės 
Teatre, o gegužės 18 d. koncer
tuos Klaipėdoje. Iš ten vyks į 
Latviją ir Estiją koncertuoti, 
šiems gerb. svečiams priimti 
šiomis dienomis Kaune susida
rė įvairių, chorus turinčių, or
ganizacijų atstovų komitetas, 
kurin įeina: chorų dirigentai 
N. Martinonis, K. Kaveckas, K. 
Griauzdė, A. Makačinskas ir 
kiti, pulk. V. Augustauskas, 

|inž. Z. Bačelis (komiteto pirmi
ninkas) ir T. Balanda (sekreto
rius). šis choras savo aukštai 
meniškai tobulu dainavimu 
Kauno publikai jau yra žino
mas, nes jau koncertavo čia 
1926 m. lapkr. 4 d. Valst. Te
atre.- •

Autobusų. Katastrofa.
Geg. 7 dh 10 vai. 30-min. prie

susidūrė du Kauno m. saviv. 
autobusai: susidūrimas įvyko 
posūkyje. Kelias buvo ką tik 
palaistytas. Autobusas, ėjęs iš 
Panemunės į Kauną, paslydo ir

dešimtimis tūkstančių, organizuotu dar- 
binipkų.

Iki šiol, ppię CIO priklauso tarp 2į ir 
3 milionų unįjistų. Tai. kur kas di
desnė u£. tą, kuri' pasiliko Amerikos Dar
bo Federacijoj. O reikia žinpti, kad. Fe
deracijoj pasilikusių darbininkų tarpe ei
na kova: labai daug darbininkų stoja už

Išgriebė Pintinę Su Negyvu 
Vaiku

■: i’

Geg. 5 d. prie Aleksoto iš Ne- 
! muno išgriebta pintinė, kurioje 
I rastas negyvas naujagimis vai
kas.

Raymond, Wash
Gegužės‘8 d. atsibuvo gra

žus suvažiavimas Council of 
Women of Organized Labor. 
Dalyvavo 120 delegačių iš 
Washington, Oregon ir Kana
dos. Buvo pusė tuzino kalbė
tojų, daugiausia unijų distrik- 
tų prezidentai. Geriausią pra
kalbą pasakė Harold Prit- • 
chett, prezidentas Federation 
of Wood Workers. Man pa- > 
čiam teko būti suvažiavime 
pusę ’dienos ir girdėti visas 
prakalbas.

Organizuotos moterys svar
stė rimtai 
daug gerų

dalykus ir priėmė 
rezoliucijų.

Timber WorkersSawmill
Unija susitaikė su bosais se
nomis sąlygomis, tik mokestį 
pakelia septyniais centais ir 
puse ant valandos. Dabar mo
kestis. $5 už 8 valandas. Dar
bo savaitė 40 valandų, laikas 
ir pusė už viršlaikio darbą, 
arba už švenčių darbą. A. B.

Nuo Red. — Per mūsų klai
dą drg. A B. korespondenci
jai iš Raymond, tilpusiai “Lai
svėje” bal. 30 (No. 102) už
dėtas miestas “Maynard, 
Mass.” šiuom tą klaidą atitai
some ir drg. korespondento at
siprašome.

Nazių Lakūnai Nužudė dar 
22 Civilius Baskus

Bilbao, Ispanija, gęg. 25. 
—Naziai lakūnai, bombar
duodami Sestao miestelį, 
užfrontėj, už puspenkfos 
mylios nuo Bilbao, nužudė 
22 nekarinius gyventojus. 
Sestao yra daugiausia dar-

CIO. Tik dešinioji biurokratiją prieš tai 
visomis keturiomis' kovoja.

Spėjama, kad sekantį mėnesį St. Louin 
so mieste įvykstantis Amerikos Laikraš
tininkų Gildijos (American Newspaper 
Guild) suvažiavimas taipgi pasisakys už 
CIO ir pasitrauks iš Amerikos Darbo Fe
deracijos.

bininkų gyvenamas mieste
lis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
žvalgui, Norwood, Maps.— 

Neapsimoka toliau ginčytis 
dėl Prano Mačėno mirties ir 
laidotuvių. Nedėsime.
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Sumatroj AtrastaNau- 
ja Žmonių Giminė

Kaip pasirodo, ne visa 
mūsų žemelė iki šiol buvo 
tiksliai ištirta: dar esama 
tokių vietelių, kurios balta
jam žmogui dar nėra žino
mos. štai nesenai bekeliau
jant po didžiuosius Brazili
jos miškus surasta keista 
indėnų giminė, kuri neturė
jo kalbos ir tarp savęs su
gebėdavo susikalbėti tik 
ženklais.

Dabar vėl pranešama, kad 
vidurinėj Sumatroj, neįžen
giamuose miškuose vienas 
olandų keliautojas van 
Kempenas atradęs naują 
žmonių giminę, vadinamą 
Kubu, kuri savo primity
viškumu, savo nekultūrin
gumu kur kas pralenkianti 
Afrikos negrus, australie- 
čius ar kitų Didžiojo vande
nyno salelių gyventojus.

Sumatra yra viena di
džiausiųjų salų Didžiajame 
vandenyne. Salos pakraš
čiai jau gerai yra išvaikš
čioti ir ištirti, bet salos vi- 
durin, į neįžengiamuosius 
miškus iki pat šiol baltojo 
žmogaus koja nebuvo įkelta. 
Dabar minėtasis olandas, 
van Kempen’as, pasiryžo 
pakeliauti ir per salos vidu
rį. Ir štai jam pasisekė su
rasti tą keistąją, nuo gyvu
lių maža tesiskiriančią žmo
nių giminę.

Laukiniai Kubu žmonės į 
nedideliais būreliais kilno
jasi iš vietos vieton, rūpin
damiesi susirasti sau mais
to. Naktis praleidžia jie 
urvuose, kuriuos randa pa
kelyje, o jei tokių neranda, 
tai įsilipa į medį, atsisėda 
ant šakos, prisiriša virkštė- 
mis ar šiaip žolėmis, ir per
miega. Jokių namų, jokių 
trobelių Kubu žmonės nepa
žįsta ir nestato. Tiktai kai 
užeina didesni lietūs, tai nu
silaužo nuo medžių šakų, 
jas sustato, pasilenda po jo
mis—ir taip saugosi nuo lie
taus vandens.

Laukiniai Kubu yra ma
žyčiai ir bjaurios, baugi
nančios išvaizdos. Visi jų 
rūbai—tai nuo medžių nu
luptos žievės,‘kurios be jo
kio apdirbimo užsidedamos 
ant liemens. Jokių geres
nių, pasidirbtų ginklų Ku
bu žmonės taip pat neturi: 
visas jų ginklas—medžio ša
ka vienu galu šiek tiek nu
smailinta. Visi laukiniai 
žmonės, kurie gyvena Afri
koj, Australijoj ir kt., pa
prastai moka pasidirbti lan
kus ir strėles, kuriomis jie 
medžioja laukinius gyvu
lius, ginasi nuo priešų ir t.t. 
Lankas su strėlėmis—tai ge
riausias laukinių žmonių 
ginklas. Bet laukiniaKKu- 
bu nė to ginklo nesugalvojo 
pasidirbti. Kokių nors kito
kių įrankių, reikalingų žmo
gui, laukiniai Kubu taip pat 
neturi.

Nuostabu ir tai, kad, kaip 
ir anie Brazilijos miškuose 
surastieji indėnai, neturin
tieji kalbos, ir Kubu žmo
nės neturi ir nemėgsta jo
kių papuošalų, blizgučių, 
nors šiaip laukiniai žmonės 
visus tuos niekniekius nepa
prastai mėgsta.

Pats svarbiausias lauki
nių Kubu rūpestis—susiras
ti sau maisto. O valgo jie 
viską, kas tik jiems po ran
ka pasitaiko bent šiek tiek 
panašus į maistą. Mėsą jie 
valgo žalią (nors šiaip lau
kiniai žmonės mėsą daž
niausiai išsikepa ant laužo). 
Ypatingai laukiniams Kubu 
patinka viena gyvačių rū
šis, kuri yra laikoma tikru 
gardumynu.

Nuosavybės sąvoka Kubu 
žmonėms yra svetima ir ne
žinoma: kas yra vieno, tuo 
taip pat gali naudotis ir ki
tas. Jei sumedžiojamas 
koks grobis, tai jis yra vi
sos šeimos grobiu ir visi jį 
valgo.

Užaugę vaikai paprastai 
atsiskiria nuo šeimos ir su
daro naujus būrius, kurie 
atskirai keliauja iš vietos 
vieton ir ieško sau maisto.

Dar vienas keistas daly
kas: laukiniai Kubu neturi 
jokios tikybos. Iš tiesų, iki 
šiol tebuvo žinomos tik to
kios laukinių žmonių gimi
nės, kurios garbindavo de
šimtis ir šimtus įvairių įvai
riausių dievukų, turėdavo 
visokiausių burtų ir t.t. ir t. 
t. Tuo tarpu pas laukinius 
Kubu van Kempen’ui nepa
vyko patėmyti jokios ap
raiškos, kas rodytų, kad ir 
jie turi dievų ir juos garbi
na. Nepažindami jokios ti
kybos, nesuprasdami dievų 
sąvokos, laukiniai Kubu ne
garbina ir negerbia nė savo 
mirusiųjų. Kai miršta koks 
nors Kubu žmogus, tai gy
vieji jį palieka gulėti ten, 
kur jis mirė.

Nesutikimų, karų tarp at
skirų šeimų — klajojančių 
būrelių beveik niekuomet 
neįvyksta: susitinka kur pa
kely dvi šeimos, tai prasi
lenkia viena su antYa nieko 
nesakydamos ir nukeliauja 
savais keliais.

Van Kempen’ui rūpėjo iš
girsti tų laukinių Kubu 
žmonių kalbą. Todėl jis ėmė 
sekti vieną jų šeimą, ir kai 
vienas Kubu kiek daugiau 
atsitolino, jis jį sulaikė. Ta
čiau sulaikytas laukinis 
žmogus, nors labai išsigan
do, nepasakė nė vieno žo
džio. Tiktai kai van Kem
pen’as norėjo jį nufotogra
fuoti ir atsuko foto aparatą 
į jį, Kubu suriko spiegiamu 
baimės balsu, išsidaužė iš 
van Kempen’o ir dingo miš
kų tnkumoje.

Tokia yra toji žmonių gi
minė Kubu, gyvenanti vos

įžengiamuose Sumatros sa
los miškuose, gal būt, pati 
laukiniausia žmonių giminė 
visoj mūsų žemėj. Šitie Ku
bu žmonės, reikia manyti, 
ateity padės geriau ištirti 
pačių pirmykščių žmonių 
gyvenimą, žmonių, kokiais 
prieš tūkstančius metų, be 
abejo, ir mūsų protėviai yra 
buvę.

“L. ž.”)

Lawrence, Mass.
American Woolen Kompa

nijos dirbtuves, išsigandę CIO 
organizavimo, suturėjo dar
bus. Mano, darbininkus nu- 
strošins ir jie nesiorganizuos. 
Bet tai veltui tas gąsdinimas. 
Jau 14,000 darbininkų suorga
nizuota ir diena po dienos 
bus daugiau suorganizuota. 
Nes organizatoriai darbuojasi 
visu smarkumu, eidami per 
stabas ir gatvėse kalbina dar
bininkus prisirašyti prie uni
jos.

Nors ir atsiranda tokių, ku
rie bijo savo vardą padėti ir 
dar kitus atkalbina, bet tokių 
yra mažai.

Nemanykite, draugai darbi
ninkai, kad kompanijos jūsų 

[pasigailės. Neklausykite kom- 
jpanijų gąsdinimo, kad dirbtu- 
!ves uždarys. Kaip greitai bus 
pridirbta daug prekių, taip 
greitai uždarys ir jokio pasi
gailėjimo darbininkams nero
dys. Kapitalistams darbininkų 
reikalai nerūpi. Darbininkams 
patiems reikia jais rūpintis.

Dabar auksinė proga susior
ganizuoti. Stokite j CIO uniją. 
Kaip greitai būsime stipriai 
organizuoti, taip greitai bosai 
skaitysis su mumis.

L. K. Biuras.

venimas eina pirmyn ir mes 
turime žengti su pažanga pir
myn, o jei ne, tai su atgalei- 
viais.

Komitetas piknikams vietos 
paėmimui, V. Aidulis ir Al. 
Giržaitis, paaiškino, kad tinka
miausias daržas yra Swansea, 
šalę Bellevilles ir šie nedėldie- 
niai-yra atviri: geg. 30, birž. 
27, liepos 11, 18 ir 25, rugp. 
8 ir 29.

Raportas priimtas.
Nutarta visus viršminėtus 

nedėldienius užtikrinti dėl pi
knikų, ir pirmą pikniką laiky
ti 30 d., gegužės Bendro Ko
miteto vardu ir pelną skirti: 
70% draugystėms ir kuopoms, 
taipgi ir kliubui, 30% palikti 
dėl Bendro Komiteto reikalų.

Komitetas pikniko rengimo, 
V. Aidulis, J. Tenikaitis, G. 
Bendix ir J. Mikalauskas.

Nutarta, kad draugystės ir 
kuopos pasiskirtų sau tinka
mus nedėldienius dėl pikni
kų ir praneštų Bendro Kom. 
sekr.

Komitetas išdavė raportą 
kas link nutarimo paminėti 
Lietuvos 19 metų neprigulmy- 
bės sukaktuves. Negalėjo nu
tarimo įvykdyti gyveniman. 
Nutarta atidėti ant sekančių 
metų.

Buvo svarstoma, kaip vieti
nį Lietuvių Bendrą Centrą 
įsteigti dėl parankesnio veiki
mo. Šis klausimas paliktas to
lesniam svarstymui.

Sekantis Bendro Komiteto 
susirinkimas įvyks 13 d. birž., 
10 vai. ryte, pas Jakelevičių.

Bendro Komiteto Koresp.
J. J. Daujotas.

burnos negalima užsičiaupti, 
nes dulkių pilna.

Taigi, darbininkai turi tei
sę reikalauti geresnių sąlygų.

Gegužės 15 d. buvo para
das visos Mass, valstijos augš- 
tesnių mokyklų studentų. Su
važiavo 1,500. Tai gražus bū
rys jaunimo. Jie darė bandy
mus, kurie geriau atsižymės 
muzikoje.

Geg. 13 ir 14 dd. užėjo toks 
smarkus lietus, kad vandens 
prisipildė upės.

Geg. 17 d. atsirado sken
duolė. Du mėnesiai atgal Mer
rimack upėje prigėrė mokyto
ja. Tik dabar vanduo iškėlė 
jos lavoną.

Tūlas vaikinas įsimylėjo mu
zikos mokytoją. Jinai atsisa
kė su juo apsivesti. Tada vai
kinas ją subadė su yla. Mer
gina turėjo atsidurti ligoninė
je, bet dabar jau sveiksta. O 
vaikinas tupi šaltojoj. Mergi
nos turi būti atsargios su mei
le.

Pragyvenimas taip pabran
go, kad nedirbantiems gyva 
bėda. Maistas ir randos paki
lo 25 nuoš. per šį pusmetį.

Uragas.

Binghamton, N. Y

Lowell, Mass.

East St. Louis, III.
Iš Draugysčių ir Kuopų Bend

ro Komiteto Veikimo

Gegužės 9 d'. įvyko Bendro 
Komiteto susirinkimas. Susi
tvarkius paaiškėjo, kad SLA 
•88 kp. nuo Bendro Komiteto 
atsimetė motyvuodami: Bend
ras Komitetas draugystėm ir 
kuopai pridaręs iškaščių ir 
daugiau nieko neduosią, kaip 
tik nuostolių.

Viršminėtais tikrinimais ne
kartą buvo nariai nuo svarbių 
visuomeninių klausimų atkal
binti. Bet mum reikia pasista
tyti klausimas, ar ištikrųjų ne- 
kuriems elementams taip labai 
rūpi mūsų draugysčių bei 
kuopų pinigai, ar daug jie yra 
pasidarbavę dėl Draugysčių 
labo? Labai mažai. Tai del- 
ko jiems taip rūpi draugys
tėse palaikyti pinigai? Bet 
jie patys prie pirmos progos 
neatsisako nuo atlyginimo, jei 
tik reikia draugystėse padir
bėti.

Aišku, jiems ne pinigai 
draugysčių rūpi, bet jų tiks
las narius sulaikyti nuo pir- 
mynžangos, nuo apšvietos ir 
kultūros.

Tai žmonės atžagareiviai. 
Jie priešingi kur tik pasireiš
kia draugiškas ir bendras su
sitarimas.

Draugysčių ir kuopų nariai 
pradeda į jų pasakaites nekrei
pti tiek daug atydos, nes gy-

Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos organo “Pravdos” raštinių budinkas Maskvoj. 
“Pravda” šiuo tarpu turi daugiau skaitytojų, negu kuris kitas laikraštis pasaulyj.

Streikų banga nustebino vi
sus. Mat, šio miesto darbinin
kai buvo atsilikę unijizme. Bet 
dabar netikėtai, spontaniškai 
išsiveržė išstojimai. Per kelius 
mėnesius beveik kasdien buvo 
išstojimai prieš darbdavius 
CIO unijos vadovystėje ir vi
sur buvo laimėta ir unija pri
pažinta.

Tik šiomis dienomis United 
Electric Co. 150 darbininkų 
laimėjo unijos pripažinimą ir 
sutrumpinimą darbo valandų 
iki 40 vai. į savaitę ir algų pa
kėlimą.

Springsų kompanijos darbi
ninkai laimėjo sutrumpinimą 
darbo valandų nuo 60 iki 40. 
Šios įmonės darbininkai turė
jo vergišką padėtį. Jie dirbda
vo nuo 50 iki 60 valandų į sa
vaitę ir uždirbdavo tiktai iki 
$17. Bet jie visi susirašė į CIO 
uniją ir trumpu laiku laimėjo. 
Laimėjo ne tik darbo valandų 
sutrumpinimą, bet ir unijos 
pripažinimą. Šioje įmonėje 
dirba 130 darbininkų.

šaudyklių ir šeivų įmonės 
darbininkai į dvi dienas lai
mėjo streiką, čia jie susibūrė 
į CIO uniją ir privertė kompa
niją sutrumpinti darbo valan
das nuo 50 iki 40 ir dar ga
vo 20 nuošimčių algų pakėli
mą.

Gegužės 15 d. dar vienos 
vilnonės įmonės darbininkai 
laimėjo streiką. Tai Taft Dye
ing Co. 100 darbininkų laimė
jo CIO unijos pripažinimą ir 
15 nuoš. algų pakėlimą.

šiuo tarpu eina streikas vie
nos iš didžiausių medvilnės 
įmonių, tai yra, Boot Mill Co. 
čia dirba 1,600 darbininkų. 
Jie beveik visi susirašė į CIO 
uniją ir gerai laikos, Dirbtu
vė uždaryta. Eina derybos tar
pe unijos ir savininkų. Kom
panija jau pradeda nusileisti. 
Atrodo, kad darbininkai strei
ką laimės.

čia reikia plačiau pakalbė
ti, kodėl darbininkai išstojo su 
reikalavimais. Mat, įmoninįn- 
kai užmanė uždėti daugiau 
darbo ant vieno darbininko. 
Verpimo skyriuje pridėjo dau
giau varpsčių (spindels) ir už 
tą pačią mokestį. O jie jau ir 
taip uždirbdavo tik nuo $13 
iki $16 į savaitę. Ir nuo ka- 
valkų turi dirbti ant 16 kal
varatu. Audimo skyriuje irgi 
tas pats. Turi po 24 stakles ir 
uždirba tik nuo $13 iki $16 į 
savaitę. Karšimo skyriuje irgi 
įvesta skubos sistema, čia dar
bas nuo dienų, guna tik $15 į 
savaitę, vienas darbininkas 
prižiūri 16 karštuvų, čia oras 
nešvarus, dulkių debesiai, o 
durys uždarytos, taip, kad nei

Mūsų Miesto Naujienos.

Smagu pranešti, kad susi
tvėrė nauja Komunistų Parti
jos grupė iš anglų kalba kal
bančių draugų ir dar įvairių 
profesijų žmonių. Mums vie
tos veikimui tokių draugų se
nai reikėjo. Ir šiandien mes 
džiaugiamės, kad gyvenimas 
išauklėjo juos ir jie yra su 
mumis. Tiesa, maža grupelė, 
vos tik iš penkių narių, bet di
delis žingsnis pirmyn mūsų 
judėjimui.

Komunistų Partija palaikė 
partijos mokyklėlę per dešim
tį savaičių ir yra matoma, kad 
iš šios mokyklėlės bus galima 
gauti daugiau naujų narių į j 
Komunistų Partiją.

K. P. Lietuvių Frakcijos 
Veikimas

Lietuvių Komunistų Frakci
jos nariai veik nieko neveikė 
vien lietuvių vardu, kas buvo 
veikiama, tai visų sykiu. Bet 
dabar manome išvystyti veiki
mą. Pirmas veikimui žingsnis 
jau pradėtas, tai rengiamas 
“Lietuvių Vakaras,” kuris 
įvyks birželio 12-tą. šio va
karo programą pildys Gede- 
mino Choras iš Rochester, N. 
Y., suvaidindamas vieno vei
ksmo operetę iš dabartinio 
Lietuvos jaunimo gyvenimo. 
Draugai rochesteriečiai jau ne 
sykį savo apsilankymu palin-k- 
smina vietos publiką, ir esame

tikri, kad ir šį sykį duotąjį sa
vo garbės žodį pilnai išpildys, 
o mes dedame visas pastangos, 
kad šis parengimas duotų pa
geidaujamas pasekmes.

Taipgi mes, Lietuvių Komu-1 
nistų Frakcijos nariai, prašo
me vietos lietuvius skaitlingai 
atsilankyti ir linksmai užbaig- į 
ti šio sezono svetaininius pa
rengimus. Komunistė.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 8847-

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galijna pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.
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PUIKI VIETA VAKACIJOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo geriausias klimatas.

'Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskill Road
Catskill, N. Y.. Tel. Catskill 890F4

ŠI

“Laisves” Piknikas Maynard, Mass.
Kaip kitais metais, taip ir šiemet Massa
chusetts pažangiosios lietuvių organizaci
jos rengia “Laisvės” naudai pikniką ir skiria 

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Pirma $25, Antra $20, Trečia $15 
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos 
reikia platinti. Prašome visų, kurie esate 

aplaikę bilietus tuojaus platinti.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Laisvės” piknikuose čia visuomet būdavo daug sve
čių iš toliau. Gi šiemet turėtų būt dar daugiau, 

nes ant rytojaus šventė

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykites Busus

<♦>

<j> 
♦

<♦>

<l>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>
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Atidarymas Liet. Tautiško Namo Parko
Kuris Yra ant Winter St., Montello, Mass

Trijų Dienų ir Trijų Naktų Pasilinksminimas
Prasidės Geg. 29, 30 ir 31 May

Bus Sekama Sporto ir Dailės Programa
&

Šeštadienį Geg. 29 
ATIDARYMAS PARKO 

2 Vai. po Piety 
Šokiai ir Kitoki 

Įvairumai
&

Sekmadienį Geg. 30
MUZIKALIŠKA PROGRAMA 
! Sportiški Žaislai 
Karnivalas nuo 12 Dieną 

Ir Kitoki Įdomumai

Pirmadienį Geg. 31 
PIKNIKAS NUO 12 DIENĄ 

Sportiški Žaislai 
Šokiai nuo 4 Vai. Dieną 

Laimėjimai Dovany
ta

Šokiams Grieš Don Russells Orkestrą
$50 PINIGINIŲ DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS BILIETŲ



ir

Sekmadienį, 4 Liepos-July

DVI DIENOS ŠVENTE

Dalyvaus chorai iš arti ir toli 
ir bus sportiškų grupių.

Ant rytojaus, po “Laisvės” pinikui, bus neprigulmy- 
bės pasiskelbimo šventė, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-tą liepos pripuola sekmadienį, tai 
NeprigulmybČs Pasiskelbimo Šventė būna perkelia
ma į pirmadienį. Tai turime šventę po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš kitų miestų atvažiuoti į 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.

Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisvės” piknikas 
Brooklynė. Bus laikomas

ULMER PARK MUSIC HALL
Gale 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Da IS X1

PUTSBURGHO APIELINKĖS ŽINIOS

J

jau

išeina. Juodųjų jėgų “ruja”.

Rochester, N. Y

at-

Netikėkie šilo žūčiai:

po-

u.
HIM

Švyturys iš kieto plieno 
Užgrūdytas liepsnose, ■ 
Tat ne marių siausmo sienai 
Besukrušti jo dvasia (54 p.).

Visur skrajojami būriai, 
Šnipai, kazokai, tvarkdariai, 
Skerdynės ar mirties bausmė,— 
žodžiu, visai prasta giesmė.

Virš jūros putotų karčių 
Kyla spindančia galva, 
Ir nors vilnių kalnus verčia 
Marės,—veltui ta kova.

Taip aplinkui klaiku ir baugu! 
Sienos turi ausis ir akis: 
Ką išvys, ką išgirs,—pasakys, 
Ir daugiau nebmatysi draugų!

... Juk ant kapo šviesi
Laimės žvaigždė skaistutė sužvilgs 
Spindulių kamuoliais.

bet 
tas 
bet

%

Niekur nė balso laisvesnio, nė aido: 
Drąsiuosius šikšnosparniai baido.

Darbo energija, ištvermė senka, 
šešėliai šalygatviais slenka.

Ir kas tvirtas, kas gyvas,—visi 
Jos šviesos taip karštai pasiilgs, 
Kad nueis jos keliais.

šnypščia gyvatės, retežiai tik denksi, 
Rods, galva į sieną sau trenksi!

Ir tik ilgėjimas auštančio ryto 
Nuo kvailo trenkimo da laiko.

uz
In-

i 4-
Jūros šėlsta, jūros blaškos, 
Rods, iškyšulį praris;
Baltos putos taip ir taškos, 
Bet nelinksta švyturys.

KELRODIS: Iš Elizabeth, N. J. važiuoti St. George Avė., ir 
pravažiavus Linden, N. J. apie ’vienų mylių bus Stiles St., ir dar 
pravažiuosite antrų streetą, Linden Ave. čia sukite po kairei, 
rasite pikniko vietų. Prie pat kelio matysite iškabų. Galima iš 
El'izabetho ir busais No. 32 ir No. 134 nuvažiuoti, jie važiuoja tuo 
pačiu keliu, važiuoja pro šalį. '

Vienok Janonis nenusivyla. Jis mato, 
kad po tos nedienos meto turės išaušt 
“naujas rytas”, nauja revoliucija. Jis ra
šo:

■. Beveik tuo pačiu laiku Janonis parašė 
poemėlę “1906 m. rudens vidunaktį” (96 

- p.).. Ten taip-.pat jis piešia nedienos metą 
po 1905 m. revoliucijos. Tuomet taip-pat 

C'tyisur tamsu” buvo.

Taip-pat ir karo nedienos metu jis tos 
vilties nenustojo. Jokie persekiojimai ne
galėjo visiškai sugniaužti revoliucinio 
darbininkų judėjimo ir tą viltį darbinin
kų klasei (ir Janoniui) išrauti.

Vienok pradegusieji mirtiną kovą su 
savo priešais darbininkai sako:

Kova eina tolyn. Bet revoliucija 
sulaužyta. Sukilėliai suimami ir kariami. 
Vieno jų, Maulio, motina—vargšė iš pro
to

PIKNIKAS
RENGIA KAZIMIERAS CHALKONIS 

Irving Siūtą Kliubo Man’adžeris
Šis piknikas bus ypatingesnis už kitus piknikus. Valgiai ir gėrimai 
per visą dieną bus veltui ir įžanga tik $1.00 vyrams, o moterim 50c.

Įvyks Sekmadienį, 30-tą Gegužės-May
PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ

Pas BILL HUGGANS, White House Grove, 2223 St.
George Ave., Lincoln Highway, tarpe Linden ir Rahway

TAIPGI BUS DOVANOS BEI LAIMĖJIMAI
Vyriškas siūtas $30 vertės, moteriškas siūtas $30 vertės, vyriškos 

kelnes $10 vertes, moteriškas “skirt” $10 vertės.
Jei tą dieną lytų, tai nenusigąskite, yra didele svetainė, kur 

daug pastogės pasilinksminimui
Šokiams Grieš A. Gurskio Orkestrą

■MHI MI

Julius Janonis—Pirmasis Lietuvių 
Proletarinis Poetas

(Tąsa)
Taip sunku dabarties miglose, 
Temstant žvaigždei šviesios ateities, 
Dženksint dalgei nykiosios mirties, 
Nenupulti jautriąja dvasia!

Maž-daug tuo pat laiku (1916 m. gale) 
rašo “Nedieną” (55 p.):

Skaitant šitas Janonio eiles, gali išro
dyt, kad jis, sunkios nedienos prislėgtas, 
nusivylęs, beviltėn įpuolęs, ir tas nusivy
limas privedęs jį galų gale prie tragingo 
galo. Kemšis net porą dešimčių puslapių 
prirašė tam Janonio nusivylimui įrodyti. 
Ištikrųjų ir tais nedienos metais mes ne
matome pas jį nusivylimo savo idealais ir 
revoliucinės darbininkų klasės kovos ke
liais. Ir nedienos metu jis ilgisi “auštan
čio ryto” ir tai jį nuo “kvailo” galva į 
sieną trenkimo sulaiko. Eilėse “Taip 
sunku dabarties miglose” jis rašo (54 
p.): jei ir teks bekovojant žūti,

Čia kai-kas gali pasakyti, kad tai esan
ti mistika, nieko bendro su proletarine 
poezija neturinti. Su tuo aš nieku būdu 
negaliu sutikti. Panašūs simboliniai po
etiški vaizdai, kurių nemaža yra pas Ja
nonį, kaip ir pas tuos rusų proletarinius 
poetus, kurių proletariškumu nieks ne
abejoja,—tai visiškai nėra mistika. Jei 
kas, pavyzdžiui, Janonio “Atžalose” mis
tikos pamatytų, su tokiu “proletariniu 
kritiku” jokios kalbos apie poeziją ne
galėtų būt, nes tai tik parodytų, kad 
jam elementariškiausių apie poeziją su-

; pratimų trūksta.
Kai-kas gali taip-pat pasakyti, kad ši

tose eilutėse nesą klasinės pozicijos. Jei 
jas vienas paimt, ištraukus iš viso rinki
nio, iš visos Janonio pasauliožiūros ir vi
so jo nusistatymo, tokia išvada būtų vi
siškai teisinga. Bet įvertindami vieną ar 
kitą poetą, mes negalime to daryti. Be 
to, mes turime atsiminti tas policines są
lygas, kuriose Janonis rašė.

Puikiam simboliniam “Švytury,” pa
rašytame tuo pat laiku, Janonis reiškia 
tą 'mintį, kad darbininkų klasės idealo 

8 (tai buvo kartu ir jo idealas) negali su- 
j krušti jokios viesulos, jokios jūrų vėtros, 

hediends metai, jokie gyvačių šnypštimai 
ir apuokų bei pelėdų klyksmai.

Ke'tvirE., Gegužes 27, 1937

“Tačiaus, draugai, kas bus, tai bus 
Bet mums, pradėj tįsiems .kovot, 
Vėlu į šalį dėt ginklus.
Dabar nelaikąs begalvot, 
Kaip savo galvą išlaikyt. 
Ir nors ne vienas mūsų kris, 
Tegu palikusie nedrįs,
Lyg baikštūs žvirbliai, išlakstyt, 
Bet da smarkiau kardais švaistyt, 
Kol nelaimės ar neparkris, 
Ir tik tada, kai paaiškės, 
Kad kova nieko nepadės, 
Tegu slapstysis kaip mokės.”

Taip sako vienas, bet visi 
Tą patį mano; ta pati 
Visų krūtinėje liepsna....

Sau puotą kelia tamsoje. 
Po Šalį plisdamos plačiai 
Visur ant pievų, ant laukų, 
Godžiai jos tykoja aukų; 
Vyniojas, rangos, ,it žalčiai; 
Lakioja siausdamos būriais, 
Net oras švilpia sūkuriais 
Jų vilktines.

Viena viltis—
Kad viskas eina, tat praeis 
Ir ši bešvyture naktis, 
Ir tamsios jėgos su nakčia 
Praeis tikrai. Bet ta vilčia 
Gyvent prisieina tik slaptai. 
Kitaip bežiūrint nelemtai 
Ruja užgrius... .

šaukia jis “šile” (56 puslap.).
Ir savo kasdieniniam darbe darbinin

kų klasės masėse Janonis rodo, kad jis 
tiki revoliucija. 1916 m. spalio mėnesį jis 
rašo į Voronežą, kad pas juos, Petrapi- 
lyj, tikra darbymetė. Jis tuomet kartu 
su lietuviais s.d. darbininkais kaip tik 
buvo įstojęs į Rusijos Bolševikų Partiją. 
Taip, apie nusivylimą negąl būt čia kal
bos. Janonis tik labai giliai atjautė tuos 
nedienos metus, jie baisiai jį slėgė ir 
kankino. Užtat jis taip giliai galėjo juos 
atvaizduoti. Aš nežinau rusų poeto, ku
ris taip giliai būtų juos atvaizdavęs., Ne
kalbu jau apie lietuvių “gintarinius” 
etų s.

Tie^a, jo nedienos eilės liūdnos, 
liūdnos taip,, kaip liūdnas buvo ir 
gyvenimas, kurį jis piešė. Liūdnos,
ne neviltingos. Tame yra jų skirtumas 
nuo 1913 m. eilių. Ir dar tame yra skir
tumo, kad 1916 m. jis aiškiai mato tą 
jėgą, kuri nedieną prašalins. Toji jėga— 
tai yra darbininkų klasė, pramonės pro
letariatas. Jis sunkiausiu nedienos metu 
semia sau spėkų ir įkvėpimo iš tos klasės, 
su kuria tvirtais ryšiais buvo susirišęs; 
Kaip toji klasė, kartą pradėjusi kovot 
dėl savo išsiliuosavimo, sunkiausiomis są
lygomis nenuleidžia rankų, taip-pat ir 
Janonis nenuleido. Jis eina pirmose jos 
eilėse. Jis šaukia “pūslėtąsias rankas” da 
1916 m. stot į atvirą kovą su savo prie
šais ir išnaudotojais. Savo eilėse—himne 
“Pūslėtosioms Rankoms”, da 1916 m. 
rugpjūčio m. parašytose, jis sako (53 
pusi.):
Pūslėtosios rankos, veidai prakaituoti, 
Jūs sutveriat visa, kas žmones maitina, 
Aprėdo, sušildo, daila padabina 
Ir gali jiems rojaus gyvenimą duoti.
Jūs prakaito vaisius užgrobus ragauja 
Visa dykaduonių puotaujanti gauja, 
Tik patys pritvėrę gėrybių begalę, 
,Jūs skurstat ir matot vien juodą nedalią....

(Daugiau bus)

Didžiausias Plieno Darbini 
Laimėjimas

Gegužės 20 Jones & Lau
ghlin plieno kompanijos 2§,- 
000 .darbininkų pasisakė kur 
jie stovi. Virš 14,000 balsavo 
už plieno uniją, apie 7,000 bal
savo prieš. Daugiau kai du 
trečdaliai darbininkų stovi už 
savo uniją, prieš kompaničną 
uniją.

Kompanija dėjo visas pas
tangas patraukt darbininkus 
kompaničnos unijos pusėn. Jos 
agentai, prisidengę “neprigul- 
mingos unijos” vardu, lankė 
darbininkų stubas, dalino la
pelius kviečiant balsuot prieš 
“išlaukinę” uniją, t. y., plieno 
darbininkų uniją. Ant galo 
net gengsterius pasikvietė 'iš 
kitų miestų terorizavimui dar
bininkų. Bet ir tas nieko ne
gelbėjo. Plieno darbininkai 
atsiekė didžiausį laimėjimą.

Kompanija dabar priversta 
skaitytis tiktai su plieno dar
bininkų unija, tuoj aus palaido
ti kompaničną uniją, pagerint 
darbo sąlygas. Bosai baisiai 
nusiminę. Bet pas darbinin
kus didžiausias entuziazmas.

Po šito laimėjimo kitos “ne- 
priguliningos” komp. veikiau
sia greitai sutiks pasirašyt su
tartis ir pripažint uniją. Taip
gi bus įvesta “check-off” I sis
tema, taip kad kiekvienas 
darbininkas prigulėtų prie uni
jos.

Darbininką Susiviepijimo 
Konvencija

Bedarbių ir WPA darbinin
kų unija — Workers Alliance 
(Darbininkų Susivienij imas) 
turėjo dviejų dienų konvenci
ją geg. 22 ir 23. Delegatų da
lyvavo apie 200. Sušauktam 
masiniam mitinge dalyvavo 
apie tūkstantis.

Nusitarta griežtai kovoti 
prieš leidinėjimus iš WPA 
darbų ir mažinimą pašalpų. 
Pasisakyta už suorganizavimą 
visų bedarbių ir WPA darbi
ninkų. Taipgi pasisakyta 
kooperavimą su Komitetu 
d u st r in i o Organizavimo.

1 Kalbėjo miesto valdžios
stovas, taipgi atstovai iš llar- 
risburgho. Visi žadėjo koope
ruoti su šia organizacija. Ge
riausią prakalbą pasakė Plie
no Darbininkų Organizavimo 
Komiteto atstovas. Jisai pa
brėžė, kad bedarbiai labai 
daug pagelbėjo plieno darbi
ninkams organizuotis, tai da
bar susiorganizavę plieno dar
bininkai visais galimais būdais 
rems bedarbių organizaciją.

Ūmai Mirė Northsidietis 
Raksas

Geg. 22 ūmai pasimirė Juo
zas Raksas (Rakauskas) su- 

. laukęs apie 65 metus amžiaus. 
Mirė švogerio Povilo Bajoro 
saliūne, prie baro. Per porą 
pastarųjų dienų jis pusėtinai 
gėrė. Veikiausia nuo gėrimo ir 
mirė.

J. Raksas senokai negyve
no sykiui su savo moterimi ir 
vaikais. Todėl nežinia kas rū
pinsis iv palaidojimu. Mat, jis 
buvo bedarbis, ant pašalpos 
gyveno ir gaudamas kelis cen
tus tuoj aus pragerdavo. Dė
lei to jam tekdavo ir paba
dauti. '

Palijo moterį, dvi dukteris 
ir vieną sūnų. Buvo karštas 
katalikas.

Jaunuolią Išvažiavmias 
Riverview Pgirke

Sekmadienį, geg. 30, Ben
dras Jaunuolių Komitetas ren
gia didelį apvaikščiojimą. Me
morial Day — Riverview Par
ke, N. S. Pittsburgh. Bus pui
ki programa minėjimui kritu
sių Ispanijos kare prieš fašiz
mą už demokratiją. Taipgi 
bus visokių žaismių, ir kitokių 
pamal’ginimų.

Visi, jauni ir seni, dalyvau
kime šiame jaunuolių parengi
me. Tuomi ir mes prisidėsi
me prie pagerbimo priešfašis- 
tinių kovotojų, kritusių karo 
lauke, prisidėsime prie sutvir
tinimo priešfašistinių spėkų. 
Taipgi gražiai ir smagiai laiką 
praleisime tyrame ore.

Taipgi nepamirškime reng
tis prie didelio pikniko birž. 6, 
Pine Fork, ir APLA šeiminio 
bankieto birž. 20, Liberty sv., 
1322 Reedsdale St.
Sūnus Nušovė Motiną, Mirti

nai Pašovė Kitą Žmogą
Mary Neeld, 37 metų, mo

teris, mirė nuo kulkos sūnaus, 
kurih geg. 22 ją peršovė. Jų 
giminaitis Paul Lustic, 48 me
tų, randasi Allegheny general 
ligoninėj. Padaryta pavojinga 
operacija. Kulka išimta. Neži
nia,, ar gyvens.

21 metų amžiaus jaunuolis, 
sūnus Mary Neeld, į juos abu 
suvarė kulkas. Paskui*pabėgo 
ir kol kas dar nesugautas.

Tokius žmogžudystes prie
žastis kol kas neišrišta. Sako
ma, jkad jie visi trys iš vaka
ro turėję “parę”: linksminos 
ir vėliau susipyko. Gyveno 928 
Ridge Avė., N. S. Pittsburgh.

Rep.

Viktoras yra gabus lakūnas 
ir gerai žinomas netik Roches- 
terio apylinkėje. Dabar dirba 
už pagelbininką kėravotoją 
American Airlines, tarpe 
Newark, N. J. ir Clevelando. 
Pagal darbą turės apsigyven
ti Newarke. Linkėtina linksmo 
ir smagaus gyvenimo jaunave
džiams.

Viktoras yra sūnus Jono ir 
Agotos Evans-Ivonaičių, gerai 
žinomų rochesteriečiams, pir
meivių darbininkų, “Laisvėj” 
skaitytojų, ALDLD ir LDS na
rių. Pranešėjas.

GARS1NKITĖS SAVO BIZNĮ 

DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Bitininkų Atydai
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint del Amerikoniš- 
ko-Europiško ^puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Brood).

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

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

Naudojant mūsų patarimus su prie
taisais, netik ligos dingsta, bet ener
gija su produkcija padidėja iki 75 
nuošimčių. Į, kitokius klausimus per 
laiškus neatsakinejam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street •

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Įvairios žinios.
Čia tik pasibaigė Katalikų 

Spaudos Susivienijimo konven- j 
ei ją. Konvencijoj priimta re
zoliucija, simpatizuojanti Ispa
nijos fašistams. Rezoliuciją 
įnešė kuii. Francis P. Lo Buf- 
fe iš New Yorko. Taipgi vieti
nė katalikų organizacija 
Knights of Columbus padarė 
pareiškimą už fašistus geg. 20 
d., 1937 m. — tą pačią dieną, 
kaip kalbėjo kun. O’Flanagan 
prieš Ispanijos fašistus.

Šie pareiškimai yra svarbūs 
tuomi, kad aiškiai parodo, ka
troj pusėj katalikų dvasiškiai 
stovi. * * *

Amerikos Darbo Federaci
jos unija pralaimėjo rinkimus.

Beech-Nut Co. rinkimai bu
vo vedami Regionalės Darbo 
Tarybos. Balsavimai pasidali
no sekamai: už kompanijos 
uniją 181, už Federacijos 97.* * *

Gedemino Choras perstatys 
operetę “Lietuviškas Vakaras” 
Binghamtone, N. Y., birželio 
12 d.

Kalbos eina, kad rengiama
si važiuoti 4 d. liepos į “L.” 
pikniką, o rudenį į Toronto.

Rep.* *
Linkime Gražaus Gyvenimo
Gegužės 22 d. apsivedė Vik

toras Evans su Nona Sheard 
(amerikone). 'Jungtuvės buvo 
civil ės.

BROADLING
Straight
RYE

2 METŲ 
SENUMO

kvorta
S .88 paintė

$4 .

90 
Proof

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Shalins 
(JALINSKAS)

LIETUVIS URABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štą. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius. 

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

DEKORACIJŲ DIENAI

SPECIALIAI
Lord Calvert, 100 proof

Penkių metų senumo

Bonded Rye ar Bourbon 
79C PUSė pa^nt®s’ 4 bonkos $2.99 

ROEBLING
UQUOR STORE

305 Roebling St., B’klyn 
(trečios durys nuo Broadway) 

EVergreen 8-9091
GREITAS PRISTATYMAS.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJU SKAITYTOJŲ.

fi 
I 
H

Josephine Kasmočius Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

. naujai įtaisė puikiame sodne, po tyrum dangum 
šokiam platformą bei pavilion. 1

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
Great Neck, N. Y.

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai 
yra geriausią Amerikos išdirbimo ir Importuotą 

Degtiniu, Vyno ir Alaus

91 Steamboat Road

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.

•• -i



Svarbu Visiem

Trumpai Kalbant

visą lai-

NAUJA SVETAINĖ
Pradžia 10 valanda ryte

ĮŽANGA 25 CENTAI

VARPO KEPTUVE

PRANEŠIMAI IŠ KITUR FOTOGRAFAS

paveiks-

uz-

MINERSVILLE, PA.

vi-

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

i

4

14-ta 
ir 31

Uždavinys bus ap- 
Vytauto ordinu.

išlaidų.
6 metai at- 

apsukrus So. 
sako: “žinai

tik 
25 
iki

J. šo- 
Bakers FLATBUSH OFISAS 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

žmonės 
‘eyfas,”

r

daugiau 
“atsieki- 
Vilniaus

kalbų pats Uždavi
nukas. Kadangi bu- 

kitas pasiturintis
— tai p. Uždavi-

Ši ekskursija yra rengia
ma spaudos naudai. Tai 
bus išvažiavimas laivu j 

atviras jūras

Bilietas $1.25
Iš Anksto Perkant tik $1.

Programą pildys Lyros Choras

Bus Gera Orkestrą Šokiams

šiame parengime ir 
Įžanga, iš 

Bus gera

Kvicčia- 
visus atsilankyti. — Kom.

(125-126)

KELRODIS: Važiuokit Frankford 
Avenue iki City Line ir tuojaus 
už tiltuko sukit po kairiai į kelią 
Knights 2nd. Gatvekarj persimai- 
nykit Bridge St. No. 66 ir važiuo
kit iki sustos. Iš ten būsite nu
vesti.

■ skanių 
Kviečia- 

atsilankyti ir smagiai pra
šu

AKP vienetas ir' ALDI.D 
kp. bendrai rengia pikniką, 30 
dd. gegužės, Duch Hali Giraitėje, toj 
pačioj, kur pereitą vasarą įvyko. 
Rengėjai pasistengs užganėdinti pu
bliką visa kuo kaip ir pirmesniuose 
piknikuose. Kviečiame visus atsilan
kyti ir paremti šių organizacijų vei
klą dėl darbininku klasės. — Rengė
jai. (125-126)

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia šokius, šeš

tadienį, geg. 29, 7 v. v., 920 E. 79th 
St. Liet. Darb. Svct. Mes kviečiame 
visus dalyvauti
linksmai laiką praleisti, 
anksto 10c, prie durų 15c. 
orkestrą šokiams. — Kviečia Kom.

(124-126)

BINGHAMTON, N. Y.
Pirmas Išvažiavimas.

Draugai ir draugės, jau laikas tar- 
Apskr. 
Valley 
Turim 

šokėjai

Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apskr.
Bus

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

30 d. gegužės, 2 vai. po pietų, 302 
S. Main St. Najaus Svet. Visi nariai 
dalyvaukite laiku, turėsime daug 
lykų apsvarstyt ir nepamirškite 
simokėti duokles. — Kom.

(125-126)

CLEVELAND, OHIO
Pirmas Lyros Choro piknikas įvyks 

Į džia 12 vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlumos nakties. Bus gera orkes-

mumis. Iš Newarko 
10 vai. ryto iki 12 
516 Clinton Ave. ir 
Kelionė į abi puses

Automobiliais imkite kelią 
ir 27 arba seną Lincoln Highway 
North Stiles St. — Kom.

EASTON, PA.
Kaštono Kompartija rengia pikni

ką, 29 d. gegužės Hacketts Park, 
pradžia 2 vai po pietų ir tęsis iki 
vėlumai nakties. Grieš 8 muzikantai. 
Taip pat turėsime gražių dalykų lai
mėjimui vertės $325 (5 dalykai). 
Laimėjimo tikietas tik 15c. —- Kom.

(125-126)

PATERSON, N. J.
Tarptautinis Bendras Komitetas, 

Gelbėjimui Liaudies Fronto Ispani
joj, rengiu balių šeštadienio vakare, 
29 d. gegužes kaip 7 vai. Lazzara 
Svet. Šokiams grieš Madrido Kliubo 
Orkestrą taipgi bus leidžiama laimė
jimui spausdinama mašinėlė. Įžanga 
25c. — Kviečia Kom. (125-126)

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.
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Traukiu -paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu toki.o 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju j v a i r i o m 
spalvom.

irt., Gegužės 27, 1937 Puslapis Penktas

C—ūeg=gl«.    »! - ■ —   ------ -- '     r j. ■■1-.1-

į BOSTONO ŽINIOS
Mūsų kaimynas “Keleivis” 

irgi įsivedė moterų skyrių — 
“Moterims Pasiskaityti.” Jį ve
da “Keleivio” redaktoriaus 
žmona, p. Michelsonienė.

Tai jau beveik visa pažan
gioji Amerikos lietuvių spau
da — turi įvedę moterų reika
lams gvildenti skyrius. Pažan
gieji vyrai moteris laiko sau 
lygiais sutvėrimais. Pažangie
ji vyrai supranta, kad mote
rys, betgi, turi ir savų reikalų. 
Už tatai tokie skyriai reika
lingi !

Ino). Tai kuniginių federacijos 
■skyrius ir mockinių skyrius 
1 (šis skyrius susiorganizavo ne
senai. Jį taip vadina 
dėl to, kad ten visas 
tai St. Mackus.)

įžanga tik 25c. — Rengimo Kom. 
(125-126)

Tai taip yra pas mus — 
progresyvius. Net fašistėliai 
tokius skyrius turi, nors jie 
bando auklėti poniules, o ne 
darbininkę moterį.

Bet kaip yra pas katalikus? 
Katalikai mpterį dar vis že
miau laiko, negu vyrą. Net 
biblija juos taip mokina. Te
nai yra vietų, kur moteris va
dinama “nečystu sutvėrimu.”

Todėl moterų skyriaus ne
turi ir neturės, kitas mūs kai
mynas—“Darbininkas.” Netu
ri jo ir visa klerikalų spauda.

“Tai visgi sukultūrėjom” — 
sako man sale sėdintis drau
gas, per Uždavinio prakalbas, 
Lietuvių svetainėj.

—Kaip tai? — klausiu jo.
—Ogi taip! — atsako. Ka

daise, prieš kokį nors paren
gimą, grindis turėdavom išklo
ti brenzetu. Jei to nepadary- 
davom, tai grindis prisieidavo 
liuobti dvi dieni. Tiek pritryp
davo, tiek primėtydavo cigare- 
tų nuorūkų, prispjaudydavo — 
nu, likdavo, kaip tvartas. O 
dabar, va, sėdi visi ramiai, 
gražiai, jau antra valanda. Ir 
nieks nesispjaudo, nerūko!

Ponas Uždavinys 
Į ką, būdamas Amerikoj, ėjo su 
kunigais. Tiesa, savo “veiklą” 
— kur ilsėjosi, kur ruošėsi 
prakalbai, kur prakalbėlę pa
sakė, kam laišką parašė — vi
sa tai atspausdindvo ir SLA or
gane “Tėvynėje.”

Nors ponas Uždavinys So. 
'Bostone jau kelintu sykiu lan- 
i kosi, bet mockiniai tautiečiai 
i jo nepasigaudavo ir gana. Lai
mė žybtelėjo tik dabar, prieš 
išvažiuojant Uždaviniui iš 
Amerikos.

Mockinis VVS skyrius (ne- 
papykit už žodį “mockinis” — 
noroms, nenoroms prisieina jis 
vartoti, kad atskyrus nuo fe
derantų VVS skyriaus) gegu
žės 14 d. surengė Lietuvių Sa
lėje p. Uždaviniui prakalbas.

Prakalbose iš pradžių su
skaičiau 50-60 žmonių. Į pa
baigą buvo apie šimtas. Ir to
dėl pirmininkaujantis St. Mo
ckus vis dejavo ir dejavo. Tik 
p. Uždavinis išėjęs kalbėti 
džiaugėsi, kad čia publikos 
užtenka ir jis nežiūri į kieky- 

: bę, bet kokybę.
Pirmu kalbėtoju išėjo Dr. 

Landžius-Seymour. Kaip jau 
daug sykių, taip ir šį kartą 
Dr. Landžius pasirodė dideliu 
atžagareiviu. Per visą savo 
kalbą jis ir tebegyrė Morganą 
ir jam pana'šius. Girdi, Mor
ganas jaunas būdamas dirb
davo tik už 25 centus į dieną. 
O dabar žiūrėkit, girdi, kas 
per žmogus! Visas pasaulis jį 
žino!

Po Dr. Landžiaus, kalbėjo 
adv. šalnienė. Ji, kaipo mote
ris, ėmė gvildenti klausimą, 
kaip moterys prisidėjo prie 
lietuvybės išlaikymo, ko pasė
koj Lietuva ir nepriklausoma 
tapo. Kaip pavyzdį ji papa
sakojo apie Emiliją Vileišienę, 
žodžiu, p. šalnienės kalba bu
vo gera ir vietoje.

Paskutinis kalbėjo Uždavi
nys. Kalbėjo be jokio nuosek
lumo, dažnai tą patį dalyką 
kartodamas net po kelis sy
kius. Matosi, žmogus — ne

darbininkus, bežemius ir ma-I 
žažemius! — Apie tai p. Už
davinys nesakė nei žodžio. Bet 
mes žinome ir be jo pasaky
mo.)

P. Uždavinio nupasakojimu, 
Lietuvoje upės pienu teka. 
Tūkstančiai pieninių! Beko
nai! Tik gyvenk ir norėk! Bet 
ūkininkai skolose praskendę. 
Smetona viską, iščiulpia, ba 
jam prisieina riebiai apmokėti 
karininkų būrius, desėtkus tūk
stančių policijos ir žvalgybos. 
Rebiai netepsi — nesėdėsi!

Uždavinys prisiminė, kad 
pereitą rudenį ir jis buvęs šioj 
svetainėj, kuomet milžiniška 
minia klausėsi Bendro Fronto 
surengtų prakalbų Ispanijos 
klausimu. Jam tatai nepatikę. 
Kodėl tai nekalbėta ir neuž
guita tie “dideli atsiekimai ?” 
Kodėl nesurinkta Smetonos \ 
klikai koks šimtelis dolerių?

Bet kam čia su tais žmonė
mis polemizuoti. Aišku, patar
lė sako: “Keno vežimo sėdi, 
to ir giesmę traukia.” Mes nei 
biskį nesistebėsim, jei po šios 
misijos p. 
dovanotas

Po visų 
nys rinko 
vo vienas, 
“tautietis” 
nys susirinko $34 su centais.

Laike kalbų dainavo dar še
šios dainininkės ir Ivoškų ma
žas berniukas gražiai padek
lamavo. Gegužės 16 d. p. Už
davinys kalbėjo per, pp. Min- 
kų radio pusvalandį. O gegu
žės 17 buvo parengta jam dar 
išleistuvių vakaras.

Beje! Gegužės 14 d. pra
kalbose nemačiau nei vieno iš 
federantų VVS skyriaus. Ne
dalyvavo net lyderiai. Reiškia, 
ignoravo. Tai tau ir vienos są
jungos “broliai!”

J. K. Patrimpas.

PATERSON, N. J.
šv. Kazimiero Pašalpine Draugija 

'rengia linksmą pikniką. Įvyks 30 d. 
gegužes, šokiams grieš Sunset Swing 
Band. Vieta — Village Barn, (Sau- 
rusiavičiaus farmukej) North Hale
don, N. J. Pradžia I vai. po piet. 
Įžanga 35 centai asmeniui, 
me

NEWARK, N. J.
Gegužės 30 d. Įvyks Kom. Parti

jos smagus piknikas, Willick’s Grove, 
North Stiles St., Linden, N. 
kiams grieš Fischer Musical 
Radio Orkestrą. Bus visokių 
turėsime gardaus gėrimo ir 
užkandžių. įžanga tik 15c. 
me visus 
leisti laiką 
busai išvažiuos 
vai. dieną nuo 
53 Broome St.

20 c.

ROCHESTER, N. Y.
Penktadienio vakare, įvyks Choro 

linksmas vakarėlis Gedemino Svet. 
Choristams įžanga veltui. Choristai 
kviečia visus simpatikus dalyvauti 
šiame vakarėlyj. Bus gera orkestrą 
šokiams. Galėsime visi linksmai lai
ką praleisti. Taip pat girdėjęs, kad 
12 d. birželio Choras duos Meno Va
karą Binghamtone, kur manoma, kad 
bus daug svečių.—M. D. (125-126)

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.I 

Telefonas: EVergreen 7-4335

Philadelphia, Pa Dr. Herman Mendlowitz

EKSKURSIJA
LAIVU

MANHATTAN

Didelis Piknikas
Rengia ALDLD. 10 kp.

Nedėlioj, 30 d. Geguž.
MIKOLAIČIO FARMOJ

83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

Rugp. 22 August
NUO WALL ST.

j RYE BEACH

Ant Laivo Šokiai
f

Ant laivo yra įtaisyta pui
ki platforma šokiam. Va
žiuojant visu laiku grieš 
orkestrą ir bus galima 
šokti. Taipgi, patys eks
kursijos rengėjai patar
naus valgiais ir gėrimais.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-8770

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.

Kad taip būdavo, vadina
mais “grinorių” laikais — aš 
tikiu. Dabar “grinorių” nėra. 
Progresas, kultūra, daugelį 
padarė kitokiu žmogum. Kas 
stengėsi, lavinosi — tapo net 
geru žmogum.

Bet. . . tiesą reik pasakyti, 
kad daug, daug mūsų žmonių 
padarė mažą, arba jokios pa
žangos nepadarė. Kokie jie 
buvo prieš 30 metų, tokiais ;kalbėtojas. Bet vistiek stebė- 
pasiliko ir šiandien. Dar bio- Itis reikia, ka'd per 14 mėne- 
gesniais. Kodėl? Todėl, kad 
anuomet jie patys žinojo kuo 
jie tikra yra. O šiandien tie 
tipai įsivaizduoja daug žiną, 
nors nežino nieko. Ne be reika
lo ir patarlė susidėjo: “Jis tu
ri daugiau pinigų — negu 
proto.”

Mūsų kliube ne pro šalį būtų, 
kai kada grindis iškloti bre
zentu. Kai kada čia prišluoja- 
ma nuorūkų, popiergalių 
sas viedras.

Mūrza Neglosto.

Vincas Uždavinys 
So. Bostone

Visi tur būt senai žino, 
Lietuvoje yra, taip vadinama, 
Vilniui Vaduoti Sąjunga. ši 
sąjunga turi dar “geležinius 
fondus,” bet į juos nerenka 
geležgalių, o renka auksą, si
dabrą, Amerikos lietuvių dole
rius. šios sąjungos delegatų 
mes, Amerikoje, turėjome jau 
labai daug: Kun. Kemėšis, 
prof. M. Biržiška ir kiti. Da
bar, jau 14 mėnesių, kaip po 
Ameriką važinėjasi V. Užda
vinys.

Visi tie “atstovai” prašinė
ja aukų Vilniui vaduoti. Po 14 
mėnesių jie būna čia sočiai po- 
valgę, gražiai apsirengę ir, ži
noma, gauna gerą algelę, ne
skaitant kelionės 

Neveltui, apie 
gal, man vienas 
Bostonietis kartą
ką? Organizuokim V. V. S J 
Čia gali pasidaryti pinigo!”

Bet aš tuojau tam žmogui 
ątrėžiau, kad tokį dalyką kad jame verdant viralą, ne
skaitau šlykščių. Ir jis manęs reikėtų sūdyti. Taip visko ma- 
tuo klausimu daugiau “neba-iža! Ten ir sėkvestratoriai la- 
deriavo.” ; bai kamuoja žmones. (O ar ge-i . .v. - - .

Bet vistiek čia susitvėrė net riau daro Lietuvos antstoliai?/^i_d,-<1Fc5Uižes’ M.i<'lut(!s darže, pra- 
dvi VVS sąjungos '(skyriai): i Kaip skursta Lietuvos ūkiniu-Į - 
(Tuomet dar nebuvo nei vie- kai? — nekalbant jau apie tra, kur gaiišim smagiai"* nasfšoktT

sių Čia Amerikoj, kalbėdamas 
vis tą patį, neišmoko gerą 
prakalbą pasakyti.

Uždavinio kalba 
sukosi apie Smetonos 
mus,” negu apie patį
Kraštą. Ir kaip VVS mano at
vaduoti Vilnių, p. Uždavinis 
nepasakė. Jis vis tik kalbėjo, 
kad “nežinoma ranka Vilniaus 
krašte veikia.” Vilniaus krašte 
lietuviai dabar daugiau susi
pratę, negu buvo Lietuvos kū
rimosi laikais. (Tam aš tikiu: 
progresas visur savo vagą va
ro. Ir nesu priešingas, jei VVS 
remia ten lietuvių mokyklas, 
palaiko spaudą ir lietuvybę. 
Bet šalę to, VVS tegul neuž
miršta, kad ir Vilniaus krašte 
žmonės galvoja. Jie mato-gir- 
di, kaip geriausi Lietuvos sū- 
nai, buvę savanoriai, Lietuvos 
ramstis — ūkininkai — smeto- 
nininkų negailestingai šaudo
mi arba pūdomi kalėjimuose. 
Tai kam nuo vilko bėgti, o ant 
meškos užbėgti?)

Savo kalboj p. Uždavinys 
prisiminė ir daromuosius mū
sų pažangiosios spaudos už
metimus, kad norėdami Vil
niaus krašto žmonių simpatiją 
patraukti Lietuvos naudai, rei
kia atsteigti Lietuvoje demo
kratinė tvarka ir abelnai ves
ti vidujinę politiką taip, kad 
jd viliotų Vilniaus krašto ne tik 
lietuvius, o ir lenkus, bei gu
dus. ,

P. Uždavinys į tai atrėžia, 
kad Vilnijos lietuviai labai 
trokštą prie Lietuvos dėtis, nes 
dabar jie taip biedni, kad de
gtukus skaldy pusiau. Bulvių 
skystimą padedą kitam kartui,

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. laikys savo mėnesini 

susirinkimą geg. 28 d. Liet. Svet., 
180 New York Avė., 8 vai. vak. Visi 
nariai būtinai -dalyvaukite susirin
kime, nes bus daug svambių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi nepamirškite ir 
duokles užsimokėti, nes beveik pusė 
metų praslinko, o dar mažai narių 
užsimokėjo, tas labai trukdo darbą. 
Taipgi reikės išrinkti darbininkai 
ateinančiam piknikui. — Org. G. Ž.

(125-126)

tis važiavimui į ALDLD 12 
pikniką, kuris įvyks geg. 30, 
View Parke, Inkerman, Pa. 
pasamdę svetainę šokiams, ir 
tuYės progą laimėt net tris dovanas
prie Įžangos tikietų. Šokiams bus ge-

■ ra orkestrą. Bus gerų valgių ir gč-. 
rimų. Tad draugai, kurie turite ma
šinas, šmeruokite jas ir kvieskite 
pritarėjus važiuoti, ir tuos priimkite, 
kurie neturi mašinų, kad nuvažiuo
tume pilnais vežimais didelis būrys. 
Dalyvaus iš plačios apylinkės drau
gų ir pažįstamų. Bus proga su jais 
pasimatyti ir smagiai laiką praleisti. 
—■ Binghamtonictis. (124-126)

PHILADELPHIA, PA.
žiemos šalčiai pasibaigė, vasara 

jau čia. Žmonės laukia sekmadienių 
ir pasiėmę užkandžius vyksta Į par
kus, farmas ir į kitas šviežesnio oro, 
gamtos apgrąžintas vietas. Fair
mount Parkas yra geras parkas, bet 
jame daug gaso išpučiama iš bėgan
čių mašinų. Tyriausias ir augščiau- 
sias oras randasi Mikolaičio farmoj, 
pas kurį lietuvių organizacijos laiko 
piknikus.

Šiemet jis pastatė naują, daug di
desnę šokių svetainę. Parkas pasken
dęs žaliuojančioj žolėj su laukinėmis 
gėlėmis bežydinčiomis visokiais žie
dais. Čia yra vienatinė poilsio vieta, 
čia bus ALDLD 10 kp. didelis pikni
kas, šį sekmadienį, 30 d. geg. Todėl 
prašome netik Philadelphijos, bet ii 
iš apylinkės svečius atsilankyti. Ga
lima nuvažiuoti Frankford Ave. ir 
gatvekariu No. 66. Nuo City Line 
būsite nuvešti. Mašinomis važiuoki- .

i te Knights 2nd keliu. (125-126)

HUDSON, MASS.
šeštadienio vakare, 29 d. gegužės, 

H. L. Piliečių Kliubo svet., įvyks 
prakalbos ir bankietas. Pradžia 8 v. 
vak. Kalbės R. Moore, TDA Naujo- 

I sios Anglijos Djstr. Organizatorius- 
Sekretorius. Po vakarienei įvyks lin
ksmus šokiai griežiant Hudso<io Tri
jų žvaigždžių Radio Orkestrai. Įžan- 

j ga 40c šokiams 25c. Šio parengimo 
I pelnas yra skiriamas vedimui kovos 
i dėl išlaisvinimo Tom Mooney, kuris 
j jau 21 metai kaip nekaltai Kalifor- 
j ni jos bankierių ir fabrikantų sufrč- 
j muotas ir nekaltai pūdomas San 
j Qi/entin bastilijoj. — Kviečia Kom.

(125-126)

Valgykite Medy
“Laisvė’’ 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.

Maudysimos Rye Beach
Laivas išplauks nuo Wall 
Street prieplaukos ir 
plauks per atviras jūras į 
Rye Beach. Čia sustosime 
vidurdienyje ir galėsime 
smagiai pasimaudyti.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6181

Tel. Stagff 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

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 Union Avenue.

GYDOMA 
VYRŲ IR 
MOTERŲ 

KRONIŠKOS
LIGOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasekmes

Kraujo ir Odos 'Ligos, Chroniš
ki. Nervų Suirimai, Slogos, ir 

. Chroniški Skauduliai, Nervų ir 
abelnas Nusilpimas, Skilvio ir 
Žarnų Sugedimai, Heniorroidai 
ar kiti Mėšlažarnės 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- 
cinių Dūdų, Inkstų Netvarku- 
mai ir kitos ligos Vyrų ir Mo
terų yra sėkmingai gydomos su 
vėliausiomis užgirtomis meto- 
domis; o jeigu turite kokią ligą, 
kurios jūs nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėji
mų, ir jūsų nesveikumas bus 
jums išaiškintas. Kraujo Tyri- 

i mai, X-spinduliai, Serumų Įlei- 
> dimai, ir čiepijimai. Sąlygos 

yra prieinamos. Pasitarimai 
veltui.
Mokestis Prieinama—Sąlygos 

Sulyg Jūsų Aplinkybių
EGZAMINAVIMAS DOVANAI 

IR PASITIKIMAI

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. Kasdien 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.

!, (MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
ivičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bąndukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

Cheese Cake, 
Cake. Stollen, 
ir Jelly Rolls, 
greitai pristato, 
svorj ir kainas.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
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Williamsburge Dienomis 
Mokina Anglų Kalbos

WPA mokytoja duoda pa
mokas anglų kalbos tik prade
dantiems mokytis ir jau pra
mokusiems, taipgi pagelbsti 
prisirengti pilietybei. Mokini
mas dykai. Pamokos įvyksta 
kiekvieną pirmadienį ir trečia
dienį nuo 1 iki 3* vai. po pietų, 
Am. Darbininkų Susivienijimo 
patalpoj, 285 Rodney St. Ne
dirbantiems dienomis reiktų 
pasinaudoti proga.

Mokinys.

Kova už Butus ir Mažų 
Nainy Savininkai

Tik vienas priminimas apie 
rendauninkų reikalavimus ge
resnių butų ir pigesnių rendų 
sudrebina mažų namų savinin
ką. Juk jis ir taip vos galą su 
galu tesuveda, bankas arba 
valdžia gali bile kada namelį 
atimti už skolas ir mokesčius. 
Jis mažiausią renda tegauna 
if jam neaišku, ko daugiau iš 
jp norima.

Rendauninkų organizuota 
kova daugiausia atsukta tik 
prieš stambius savininkus ir 
kompanijas, taipgi bankus. 
Tačiau pasitaiko, kad vienas 
kitas biedniokas, turintis tri
jų ar daugiau šeimynų name
lį, papuola po daugbučių na
mų įstatu. O tą įstatą pildyt 
valdininkai mažąjį savininką 
priverčia greičiau, negu stam
bųjį, nes mažasis neturi ištek
liaus samdytis' advokatus ar 
politikierius apėjimui įstato ar 
bent atidėjimui jo pravedimo.

Kas Tame Kaltas?
Ar mažasis savininkas būtų ; 

išgelbėtas, jei rendauninkai 
nekovotų už geresnius ir pi
gesnius butus abelnai ?

Nebūtų išgelbėtas. Tas tik 
reikštų didelės darbininkų di
džiumos, biednuomenės pasi
davimą didesniam skurdui ir 
neužtikrintam gyvenimui, o 
nuo to visuomet nukenčia ir 
arčiausia biednuomenės esan
tis sluogsnis — mažų namų 
savininkai, smulkieji biznieriai 
ir profesionalai. Blogiau dar
bininkams, blogiau jiems.

Namų Pirkimo Istorijuke
Didžiuma mažų namų savi

ninkų apsipirko namelius tik 
dėlto, kad neišgalėjo mokėti 
tuo laiku plėšiamų aukštų ren
dų arba visai negalėjo gaut 
butų, ypatingai ateiviai ir dar 
su šeimynomis. Tas'vertė pirk
ti namus, įvesdinant i juos vis
ką, net nuo save nutraukiant 
paskutinį kąsnį ir dar užtrau
kiant paskolas. Ir jie tapo ap
gauti. Kompanijos pardavė 
pigius be parankumu pasta
tytus namus už didelius pini
gus. Juos nusipirkęs biednio
kas niekad stambių rendų ne
gavo ir dabar negauna, turtų 
nesusikrovė.

Pabuvę, tie namukai aptižo, 
reiktų taisyt. Netaisysi, visai 
niekas nebegalės juose gyvent. 
Taisysi, prie viso amžiaus įdė
to trūso turi pridėt dar daug 
pinigų, kurių niekad neatsiim- 
si, nes namai iš pradžios buvo 
netikusiai statyti ir norint pa
daryt atatinkančiais laikams 
turėtum iš naujo perbudavot.

Kas Daryti?
Tokių namų savininkai turi 

per savo organizacijas parei
kalaut, kad visai prasti na
mai būtų nugriauti ir jų vieto
je miesto ir federalės valdžios 
statomi nauji namai, o jiems 
atlyginta už nugriaunamus 
namelius sulyg jų vertės.

Geresnius namus reikia tuo
jau taisyt, jų .pataisymui iš
reikalaujant paramą iš mies
to valdžios. Sulaikyt namų ati
minėjimą. Išgaut numažinimą 
palūkanų (procentų). Numa
žini taksus, miestui reikalin
gus pinigus sukeliant aptaksa- 
vimu turčių rezidencijų ir po 
visuomeniška skraiste besi
slapstančių įstaigų, . taipgi 
Stambių įplaukų, pelnų ir pa
likimų.

Atidarys Naują Subvę
Ateinantį liepos mėn. atida

rys naują dalį Brooklyno- 
cross-town linijos, kuri dabar 
naudojama tik .iki Nassau 
Ave., Brooklyne. Atidarius su
bvę bus galima susisiekt iš 
Long Island City su žemutine 
Brooklyno .dalimi (down
town) nevažiavus pirma į 
New Yorką, kaip dabar daro
ma.

Su atidarymu naujos linijos 
ekspresiniai traukiniai į 
Queens eis per visą parą, iki 
šiol eidavo tik skubos valan
dom.

Trijų milionų vertės Iloyt- 
Schermerhorn stotis Brookly
ne tarnaus persėdimui tarp 
crosstown subvės ir Rockaway 
Ave., Brooklyn ir Washington 
Heights. Dabar kursuojantis 
tarp Hoyt-Schermerhorn ir 
Court Sts. stočių traukinėlis 
(shuttle) bus panaikintas.

Minios Jaunimo ir Puiki 
Meno-Sporto Programa 

Taikos Iškilmėse
» 1 1

Virš trys šimtai jaunimo or
ganizacijų, unijinių, bažnyti
nių, atletiškų ir socialių kliu- 
bų oficialiai pasisakė už da
lyvavimą Bendram Jaunimo 
Taikos Dienos apvaikščiojime, 
kuris įvyks šį sekmadienį, 30 
gegužės, Randall’s Island.

Iškilminga sueiga bus atžy
mėta parinktine programa, ku
riai pirmininkaus James 
Wechsler, nacionaliai žinomas 
studentijos vadas. Programoj 
dalyvaus Jack Dempsey, Ben
ny Leonard, Edward Gordon, 
Jules Garfield, taipgi 300 uni
formuotų Boy Scouts iš Wil- 
liamsburgo, ir kiti iš Harlemo, 
taipgi 400 balsų bažnytinis 
choras iš Harlemo.

Kalbėtojų sąraše randame 
kunigą Herman F. Reissig, Is
panijos Gelbėjimo Komiteto 
sekretorių; James Waterman 
Wise, redaktorių “Opinijos,” 
William Hinckley, Jaunimo 
Kongreso nac. pirmininką; 
Loh Tsei, atstovę Chinijos Stu
dentų Unijos, ir Louis Burn
ham, Nac. Negrų Kongreso 
jaunimo sekcijos atstovą,

Įžanga 25c Automobilių pa
statymui vieta dykai. Taipgi 
galima nuvažiuot East Side 
subve iki 125th St. stoties ir 
iš ten busu.

Gluck Bros. Šaukia 
Uniją Derybų

“Laisvės” susiedijoj esan
čios Gluck Brothers rakandų 
šapos, 36 Maujer St., bosai 
pereitą pirmadienį pakvietė 
darbininkus derybų. Išrinktas 
komitetas suformulavimui visų 
reikalavimų, kuriais yra pri
pažinimas unijos, pakėlimas 
algų, legališki šventadieniai 
su algomis, laikas ir pusė už 
viršlaikius, 40 valandų savai
tė, ir kiti.

Vieningas dalyvumas strei
ke ir skaitlingi pikietai, tiki
masi, prives prie greito laimė
jimo. Rep.

Atitolino Deportaciją
Amerikos Ateivių Gynimo 

Komitetas išėmė po $500 kau
cija Robert LaForgia, 1013 
Lancaster St., kuris buvo su
laikytas deportavimui Itali
jon nuo 3 gegužės. Prie pa- 
liuosavimo prisidėjo ir tos 
apylinkės Darbininkų Susivie
nijimas, kurio jis yra nariu.

Dabar sudaroma įvairių or
ganizacijų komitetas jo gyni
mui.

Peoples Cinema, Saratoga ir 
Livonia Avės., Brooklyne, ro
do Sovietų judį “Anna.”

Mažų namų savininkai tą 
galės padaryt tik per organi
zaciją ir bendrai veikdami su 
rendauninkų organizacijomis, 
kurios yra mažų namų savi
ninkų draugai, ne priešai.

G-a.

Formaliai Nemokina Skebų
Industrinio O r g a nizavimo 

Komitetas iššaukė streikan 
Art Crayon Co., Bush Termi
nal, darbininkus, kuomet kom
panija pravarė iš darbo uni- 
jistus. Chowderhead Cohen 
agentūros streiklaužiai negalė
jo užimt artistų vietas, nes nė
ra kam jų mokinti, formanai 
išėjo streikan su darbininkais.

Dilius už Minimum Algą 
Taksių Vairuotojam

________________ I

Progresyvis republikonas al- 
dermanas A. Newbold Morris 
pasiruošęs įteikti Aldermanų 
Tarybai bilių, kuris nustatytų 
$21 į savaitę minimum algos 
taksių vairuotojams, taipgi de
šimties valandų, šešių dienų 
darbą. Kaip dabar yra, jų va
landos nesuskaitomos.

Aldermanas tarėsi tuo klau
simu su Taksių šoferių Unijos 
Lokalo 387 sekretorių Vosk ir 
lokalo patarėju Connolly.

Savo bilių jis rems ne vien 
tik reikalu pagerint tų darbi
ninkų ekonomines sąlygas, bet 
ir visuomenės saugumu, ka
dangi perdidelis nuovargis 
gręsia važiuotės nelaimėmis.

“No Pasaran” Dainininkai
Dvylika jaunų dainininkų 

susidėjo į grupę, užvadintą 
“No Pasaran Singers of Union 
Square.” Jie Union Aikštėj 
dainuoja apie Ispaniją ir ki
tas dainas, sykiu rinkdami au
kas lojalistų paramai.

Tuo būdu Lincolno Batalio
nui ant cigaretų jau sukėlė 
$500.

“No Pasaran” sutinką dy
kai dainuoti bile didesniame 
parengime, kurio pelnas eis 
Lincolno Batalionui.

Ragina Keist Įstatus
Miesto Reikalų Komitetas 

siūlo, kad piajoras LaGuardia 
paskirtų specialę komisiją su
tvarkymui naujų įstatų krimi- 
nilšm bylom. Sako, kad politi- 
rtės mašinos valdomi teismai 
nejbeatitinka reikalavimams.

LIETUVIU DIENA

MAY-3O-GEG

IR

Penkių Metų Jubiliejaus Lietuvių Radio Valandos

PIRMAS ŠIO SEZONO PIKNIKAS
R — M m —— M — Ml — "II —— nu — N

VAIKUČIŲ MOKYKLĖLĖS SEZONO BAIGTUVĖS
♦pu—— I

MILŽINIŠKAS KONCERTAS
DALYVAUS GARSIAUSI SOLISTAI, CHORAI, KOMIKAI IR ARTISTAI

H

BILIETAI 50 CENTŲ

Klasčiaus Parke
MASPETH AND BETTS AVĖS. MASPETH, N. Y

E A I S V ®

Baltic American Draugija 
Perrinko Valdybą

Nesenai įvykusiame susirin
kime Baltic American Socie
ty, Inc., išrinko naujus virši
ninkus 1937-1938 metų termi
nui. Prezidentu išrinktas H. 
Nurmsen, vice-prezidentais — 
T. Gunther ir J. F. Smitrus, 
sekretorių — Edwardas Le
vanda, iždininku — E. Der
rick, direktoriu-vedėju H. W. 
Lielnors, trustistais — F. Ly- 
kums, Mrs. Elena Jurgėla ir 
H. Piel. Rep.

James W. Ford Sugrįžo 
Iš Ispanijos

žymusis negras komunistų 
vadas James W. Ford sugrįžęs 
iš Ispanijos pareiškė, kad jis 
yra įsitikinęs, jog lojalistai tu
rės laimėti prieš fašistus. Jis 
apkeliavo lojalistų tvirtoves 
Madride, Barcelonoj, Valenci- 
joj, taipgi su Robertu Minor 
praleido keletą valandų tran
šėjose pasikalbėjimui su did
vyriškais Lincolno Bataliono 
nariais. Jis sako:

“Po devynių mėnesių karo 
Ispanijos liaudis sudarė savo 
Liaudies Armiją — discipli
nuotą, išlavintą, kovingą. Dėl

Stanley Masiulio
" Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo 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 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ _ Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

DECORATION DAY 

KLASIŠKŲ ŠOKIŲ 
ARTISTĖS

ŽAISLAI IR DOVANOS 
VAIKUČIAMS

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
Notary Public

0------------------------------------ B

ŠOKIAI BE SUSTOJIMO PRIE 24 MUZIKANTŲ

DVIEJŲ GERIAUSIŲ ORKESTRŲ
ADOMO JEZAVITO ir J. KAZAKEVIČIAUS

to aš esu pilnai įsitikinęs, kad 
lojalistai laimūs.”

Jis taipgi sakė, kad trockis-i 
tų ataka ant lojnlistii užpliką-1 
lyje karo fronto tapo šokiniu- 1 
gai nugalėta.

Fordas buvo nuvykęs Ispa
nijon kaipo savaitraščio “Bal 
timoro Afro-American” spo- 
cialis korespondentas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Penktadienio vakare, 8:30 vai. 
įvyks didelis masinis susirinkimas 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Wil
loughby Ave., rėmimui Ispanijos de- ; 
mokratijos. Brooklyno ir Quemi?! 
darbininkai maršuos j šį susirinki
mą. Jie susitiks prie. Vokiečių Darb. 
Kliubo, Linden Št. ir Myrtle Ave. 
Prašome visų dalyvauti kartu su mu
mis. Atsiųskite savo delegatus su 
vėliavom ir iškabom. (124-126)

BROOKLYNO MOTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Am. Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos Moterų 81-ma kuopa turės 
susirinkimą šj ketvirtadienį, 27 ge
gužės. Kviečiamos ir ne narės. Bus 
svarstoma prisirengimas Ispanijos 
savaitei, kuri prasideda su 28 šio 
mėn. — Valdyba. (124-125)

PARENGIMŲ SĄRYŠIO 
SUSIRINKIMAS

Šį ketvirtadienį, gegužės 27 d., 
“Laisvės” patalpoje įvyks Parengi
mų Sąryšio mėnesinis susirinkimas.

Labai svarbu visiems organizacijų 
atstovams dalyvaut, nes yra labai 
daug svarbių reikalų. — Komitetas.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Kriaučiška šapa su 

vienu kambariu užpakalyj. $10 ren- 
dos į mėnesį. Gera vieta padaryti 
pragyvenimą. Parsiduoda labai pigiai 
ir greit. Kreipkitės po num. 1323 
Jackson St., Scranton, Pa.

(125-126)
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PRADŽIA 4 VAL. P. P.

k

Tdefonaa: Humboldt 2-79G4

DR. J. J. KASK1AUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų Hekmadieniaia.

i SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE

j 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

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Moterims Pirmadieniais ir Antra
dieniais nuo 12 Vai. Dieną iki 11 
Vai. Vakare. Po 11 Vai. Vyrams.

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI
CINAL

’ I '

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.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y. 
t
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damo* mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Ketvirt., Gegužes 27, 1937

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta 
dieniais, Penktadieniais, šeštadie 

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

Specialės kainos savaitei.

HERBS
IN

1 BOX

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

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

Tel. Stagg 2-5043
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