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Įnešta Kongresui Nepraleist iš Amerikos!
Karinių Reikmenų Naziam ir Italijai

f? □

gudrybių.

HITLERIO IR MUSS0LIN10 ŽYGIAI RODO

el-

milionie- 
laivą as-

vedėjas, d. A. 
iš redakcijos 
Jis rašo kny-

VHsų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

FAŠISTU SILPNYBĘ, SAKO “PRAVDA”

Šitos kolumnos 
B., tūlam laikui 
darbo pasitraukė, 
gą, kurią Amerikos Lietuvių
Darbininkų Literatūros Draugi
ja šiemet išleis. Knyga bus įdo
mi, — pirma tos rūšies lietu
vių kalboj.

ALDLD veikėjai turi dėti pa
stangų įtraukimui kuodaugiau 
naujų narių į organizaciją, kad 
jie pasinaudotų žingeidžia d. 
Bimbos knyga, kuri išeis se
kantį rudenį.
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Galimas daiktas, kad Hitleris 
su Mussoliniu tuojau pradės 
dar griežtesnes karines avan- 
tūras. “Deutschland” laivo įvy
kis jiems bus pasiteisinimas 
pradėti tiesioginį, atvirą puoli
mą ant Ispanijos respublikos.

Tačiau žinokim: ne Ispanijos ! 
orlaiviai pradėjo leisti bombas 
Hitlerio šarvuotlaiviu, bet šar
vuotlaivis pirmiau pradėjo šau
dyti lekiojančius orlaivius.

Antra: “Deutschland,” kaipo
“Ispanijos kraštus dabojas lai- komisijos liudija apie ka
vas,” pagal sutarties, neturėjo ri§kas Hitlerio ir Mussoli- 
teisės prisiartinti prie Ispani- nj0 intencijas prieš Ispani-

KRISLAI
Drg. A. B. Rašo Knygą. 
Ar Jie Pradės? 
Karas Amerikoj. 
100,000,000 Metij Atgal.

Rašo R. M i žara

Hitlerio ir Mussolinio orlai- 
vininkai be pertraukos žudo Is
panijos respublikos miestų civi
linius gyventojus. Jau net ir 
konservatyviškas New York 
“Times” piktinasi fašistų bude
lišku žygiu. Fašistai savo ne- 
naudėliška elgsena sukels prieš 
save visą civilizuotą pasaulį.

Demokratiniai nusistatę 
žmonės privalo tą fašistams 
neapykantą sukonsoliduoti Is
panijos respublikai medžiagi
ne parama.

Vokietijos nazių barbariškas 
užpuolimas ant Almerijos — 
masinis žudymas nieku nekaltų 
žmonių, — jiems neturi išeiti 
ant gero!

Rinkim Ispanijos demokrati
jos gynėjams aukas.

Padėkim fašizmo užpultiems 
žmonėms atsiginti nuo neprie
telių.

Atsiminkim: Ispanijos demo
kratijos reikalas — viso pa
saulio demokratiniai nusistačiu
sių žmonių reikalas.

ši savaitė — Ispanijos Rėmi
mo Savaitė.

jos pakraščių dešimties mylią 
atstume. Bet naziai nusispjovė 
ant to visko.“Deutschland” va
dinasi, gynė minėtoj saloj esa
mus fašistus!

Tegu Hitlerio naziai supran
ta, kad jie negalės visuomet 
gtis, kaip jie norės!

di-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

W a s h ington. — Valsty
bės (užsieninis)^ ministeris 
Cordell Hull vis dar abejo
ja, ar galima būtų panau
dot Jungtinių Valstijų be
pusiškumo įstatymą prieš 
Vokietiją ir Italiją, ir už
draust karinių reikmenų 
praleidimą iš Amerikos į 
tas šalis. Hull sako, būk 

i “dar nežinąs gana faktų,” 
kurie įrodytų, jog Italija ir 
Vokietija veda karą prieš 
Ispaniją!

Republikonas senatorius 
Borah reikalauja sustabdyt 
karo medžiagų praleidimą 
Italijai ir Vokietijai.

Demokratas kongresma
nas J. J. O’Connell įteikė 
sumanymą atstovų rūmui, 
reikalaujantį daugiau ne
leist iš Amerikos išvežt kari
nes medžiagas Vokietijai ir 
Italijai. Nes Italija ir Vo
kietija kariauja prieš Ispa
nijos demokratinę valdžią, 
sako tas sumanymas: Tatai 
parodė jau pirmesni Itali
jos žygiai; tatai dabar įro
dė nazių karo laivai, bar
bariškai bomb arduodami 
Almeria ir masiniai žudy
dami to miesto vyrus, mote
ris ir vaikus. O ir pats Vo
kietijos atsimetimas nuo 
tarptautinės b e p usiškumo

Presbyterijomj Bažnyčia 
Pasmerkia Hitlerininkus
Columbus, Ohio. — Vi

suotinas suvažiavimas Ame
rikos presbyterijonų-protes- 
tonų bažnyčios pasmerkė 
Hitlerį už krikščionybės 
persekiojimą ir su panieka 
atmetė nazių pagyrus, būk 
“dievas įkvėpęs Hitlerį ir 
per jį išreiškiąs savo valią.”

Hitleris Suspenduoja 
Diplomatinius Santi- 
kius su Popiežium

Amerikoje taipgi matome 
delį klasių kovos karą:

Fordo policija ir šnipai puo
la unijos organizatorius De
troite.

Chicagoje policija ir kompa
nijos galvažudžiai eilę darbinin
kų užmušė ir daug* sužeidė.

Youngstown, Ohio, verda ko
va. 1

Buffaloj policija sumobilizuo
ta prieš plieno pramonės darbi
ninkus, išėjusius streikan.

Apie 100,000 plieno pramo
nės darbininkų yra kovos lau
ke. ,

Iš vienos pusės stovi reakcio- 
niška Republic Steel Korporaci
ja. Iš kitos darbininkai su CIO.

Nepaisant, kiek kris aukų, 
bet darbininkai su CIO turi šią 
kovą laimėti!

ją, — sako kongresmanas 
O’Connell savo įnešime.

Eilė pažangesnių kongre
so narių remia šį sumany
mą, bet New Yorko Times 
korespondentas įžiūri, kad 
dauguma senatorių ir kon- 
gresmanų atmesią O’Con- 
nell’io įnešimą.

13FAŠISTAI ATMUŠTI 
MYLIŲ ATGAL

Madrid. — Ispanijos liau- 
diečiai atėmė iš fašistų La 
Granja miestą, už 10 mylių 
nuo generolo Franco tvirto
vės Segovijos, Guadarrama 
kalnų srityj. Fašistai at
mesti 13 mylių atgal.

Maskva. — Amerikietis 
negras aktorius P. Robeson 
neužilgo vaidins judamuose 
Sovietų paveiksluose.

Brown, važiuoja į Wyomingą 
baigti šį milžinišką radinį tyri
nėti.

“Neklaidingoji” biblija sako: 
’'dievas sutvėrė pasaulį prieš še
šis tūkstančius metų.

O “klaidingasis” mokslas 
skąlbia suradęs Wyoming vals
tijoj kaulus nepaprasto milžino 
gyvulio, gyvenusio 100,000,000 
metų (it g ai! Tai buvęs aukščiau
sias gyvūnas, koks kada iki šiol 
kur nors surastas. Jo aukštis 
siekęs 35 pėdas!

Gamtinės Amerikos Muzėjaus 
Istorijos atstovas, dr. Barnum

Turėjom dvi dienas švenčių 
— sekmadienį ir pirmadienį. 
Per tą laiką New Yorke ir apie- 
linkėje neįvyko nei jokis mūsiš
kių organizacijų lietuviškas pa
rengimas.

Kodėl, pav., nebuvo galima 
sekmadienį suruošti pramoga 
kur nors Patersone bei kuriam 
kitam New Jersės mieste?

Būtų dalyvavę daug svečių iš 
kitur.

Būtų padaryta naudos ir or
ganizacijoms, surengusioms 
pramogą.

Vatikanas. — Hitleris at
šaukė savo ambasadorių 
von Bergeną iš popiežiaus 
valstybėlės. Taigi diploma
tiniai ryšiai tarp nazių ir 
popiežiaus jau suspenduoti. 
Manoma, kad Hitleris ren
giasi visiškai nutraukt ry
šius su Vatikanu ir pradėt 
dar labiau persekiot katali
kų bažnyčią Vokietijoj.

Neoficialiai pranešama, 
jog popiežius, atsiliepdamas 
į tą nazių žingsnį, taipgi at
šaukė savo atstovą iš Ber
lyno.

Hitlerio valdžia reikalavo, 
kad popiežius pasmerktų 
Chicagos kardinolo Munde- 
leino kritiką prieš Hitlerį. 
Savo kalboj kardinolas nu
rodė, kaip Hitleris laužo 
sutartį su popiežium ir per-' 
sekioja katalikus. Kardino
las sakė, jog hitlerininkai 
sudaro žulikiškus suokal
bius prieš šimtus kunigų ir 
vienuolių. Tuos dvasiškius 
naziai traukia teisman ne
va už “gyvulišką lytinį iš
tvirkimą.” Kardinolas taip
gi išvadino Hitlerį “austru, 
sienų popieriuotojum, ir 
dargi netikusiu popieriuoto
jum.”

Į nazių reikalavimą, kad 
popiežius visus tokius pa
reiškimus pasmerktų ir at
šauktų, popiežius atsakė, 
jog katalikų bažnyčios vys
kupai ir arkivyskupai turi 
teisę išreikšt savo nuomonę 
įvairiais klausimais; todėl 
Hitleris negali laikyt popie
žių atsakomingu už kardi
nolo Mųndeleino išsitari
mus.

Tuom popiežiaus atsaky
mu Hitleris nepatenkintas, 
ir grasina nutraukti “nor
malius santikius” su Vati
kanu.

Washington. — Senatas 
užgyrė prez. Roosevelto rei
kalavimą ištirt, kaip didieji 
turčiai nusuka taksus, ku
riuos jie turėtų mokėt val
džiai. Bus sudaryta bendra 
kongreso komisija, kuri ty
rinės tas suktybes.

Savo atsikreipime į kong
resą prezidentas Roosevel- 
tas nurodė devynis pavyz
džius, kaip stambieji kapi
talistai apkerta valdžią, su 
pagelba brangiai apmoka
mų advokatų 
Taip antai:

Vienas didelis 
rius turi brangų 
meniškam plaukiojimui po 
jūras. To laivo užlaikymas 
lėšuoja $100,000 per metus. 
Tad milionierius sutvėrė 
falšyvą neva “laivo korpo
raciją.” Pelnais gaunamais 
iš Šerų vertelgystės jis ap
moka algas laivo kapitonui 
ir kitiems tarnautojams ir 
darbininkam; prie tų lėšų 
priskaito ir laivo nusidėvė
jimą. O kai reikia mokėti

taksus valdžiai, tai jis nuo 
jų atmuša “laivo korporaci
jos” lėšas-nuostolius ir tuo 
būdu nusuka bent $50,000 
taksų nuo valdžios per me
tus.

Kitas stambus milionie- 
rius sudarė neva “korpora
ciją” vien iš savo šeimynos; 
moka dideles algas pačiai ir 
vaikams, net dvylikos metų 
vaikui, o kada reikia mokėt 
nuo savo pelnų taksus val
džiai, tai iš taksų sumos iš
skaito savo “korporacijos”- 
šeimynos algas.

Viena milionierė nemoka 
valdžiai taksų todėl, kad ji
nai turinti užlaikyt savo vy
rą. Kiti naudoja eilę kitų 
gudrybių, apsukdami val
džią.

Yra žinoma bent 150 di
džiųjų kapitalistų, kurie 
įvairiomis klastomis per 
metus nusuka iki $400,000,- 
000 taksų nuo valdžios iž
do, kaip sako jo ministeri
jos nariai.

Įsako Savo Karo Laivam Stabdyt, Skan
dint SSRS Laivus su. Kroviniais Ispanijai
Naziy Karo Ministeris Kužda

si su Mussoliniu
Roma. — Atvažiavęs Vo

kietijos karo ministeris gen. 
von Blomberg kalbasi su 
Mussoliniu apie sutartiniau- 
sią Italijos ir nazių armijų 
štabų veikimą. Taipgi da
linasi žiniomis, kiek Vokie
tija ir Italija turi įvairių 
ginklų ir amunicijos ir 
kaip jodvi toliau ginkluosis.

Amerika būk “Nežinan
ti” apie Naziy - Romos 

Kary prieš Ispaniją!

Į ORAS
New Yorko Oro Biuras 

lemia giedrą šį ketvirtadie
nį New Yorke ir New Jer
sey.

Vakar saulė tekėjo 
vai.; leidos 8:21.

5:27

Maskva. — Kad Hitlerio 
karo laivai bombardavo Is
panijos respublikos prie
plauką Almeria ir tuo pa
čiu žygiu Mussolinis ir Hit
leris atsimetė nuo tarptau
tinės bepusiškumo komisi
jos, tuomi jie parodė pasi- 
nešimą jau atvirai siųsti sa
vo armijas, ginklus ir amu
niciją Ispanijos fašistam 
prieš liaudies valdžią. Taip 
sako “Pravda,” Soviėtų Ko
munistų Partijos organas.

“Pravda,” i š r e ikšdama 
Sovietų vyriausybės nuomo
nę, rašo:

“Reikia parodyt drąsų 
griežtą pasipriešinimą prieš 
provokacijas kariškų įsiver
žėlių, Vokietijos ir Itali
jos.”

Čia “Pravda” kalba, kad 
Franci j a, Anglija ir kitos 
šalys, priklausančios prie 
tarptautinės nesikišimo ko
misijos, turi išvien daryt 
tikrų žingsnių prieš Musso
linio ir Hitlerio įsibriovimą 
Ispanijon, — o Sovietų Są
junga, kaipo tos komisijos 
narė, atliktų savo pareigą.

Sykiu “Pravda” išreiškia 
baimę, kad Anglija ir Fran
ci j a vėl gali padaryt nusilei
dimą akyplėšoms naziams 
ir Mussolinio juodmarški- 
niams. Bet “patyrimai ro
do, jog nusileidimas užpuo
likui ne tik nemažina jo plė
šraus apetito, bet didina jį
jį,” kaip rašo “Izviestijos,” 
Sovietų vyriausybės orga
nas.

R e d a k c inis “Pravdos” 
straipsnis nurodo, kad Ispa
nijos fašistai, naziai ir mus- 
soliniečiai nukentėjo didelių 
sumušimų; '

jie susidūrė su tokiomis 
kliūtimis, kokių niekad ne
sitikėjo; kad jie pamatė, jog 
generolas Franco su dabar
tinėmis savo jėgomis nesu- 
muš liaudiečių. Todėl Hit
leris ir Mussolinis įpuola į 
desperaciją; Vokietijos ka
ro laivai bombarduoja Al
meną, naziai ir Mussolinis 
pabėga iš bepusiškumo ko
misijos ir rengiasi į atvirą 
karą prieš Ispanijos respu
bliką.

Viena iš kliūčių gen. 
Franco fašistam, naziam ir 
mussoliniečiam — tai susi
darymas naujos, stipresnės 
valdžios Ispanijoj. Ta val
džia suvienijo šalies jėgas 
mūšių fronte ir “namie,” ir 
tuomi dar labiau apsunkino 
karą ispanų fašistams ir jų 
talkininkams, — nurodo 
“Pravda.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsieninis ministe
ris Cordell Hull birž. 1 d. 
atsišaukė į Vokietijos ir Is
panijos valdžias, per jų am
basadorius, kad “taikiai” 
išspręstų kivirčus, kurie ki
lo dėl to, kad Ispanijos la
kūnai bombardavo nazių 
karo laivą “Deutschland,” o 
paskui Hitlerio karo laivai, 
keršydami, beveik sunaiki
no Almeria, prieplaukos 
miestą piet-rytinėj Ispani
joj.

(Bet Hull neprisiminė, 
jog “Deutschland” pirmas 
atidarė kanuolių ugnį į ra
miai skridusius Ispanijos 
lėktuvus. Jis nutylėjo, kad 
jau pirmiau Vokietijos ka
ro laivų komandierius gra
sino šaudyti Ispanijos lėktu
vus, kur tik jie skris virš 
nazių laivų, Ispanijos van
denyse.)

ISPANIJOS ANARCHIS
TAI REMIA VALDŽIĄ
Madrid.—Ispanijos anar

chistinių darbininkų didžiu
le unija pasižadėjo medžia
giniai ir dvasiniai remti da
bartinę respublikos valdžia. 
—Taigi vien trockininkai ir 
slapti fašistai dabar eina 
prieš šių valdžią.

London. — Vokietija ir, 
Italija telkia galingiausius 
savo karo laivus į Ispanijos 
pakraščius.

United Press žiniomis, 
Mussolinis įsakė savo karo 
laivams nepraleist jokių So
vietų laivų, vežančių bet ko
kius reikmenis Ispanijos 
valdžios jėgoms. Čia kalba
ma apie sulaikymą ne tik 
karinių reikmenų, bet ir 
apie paprastų krovimų, 
kaip kad maisto, drabužių 
ir k t.

Mussolinis užreiškė, kad 
Italija visame kame veiks 
išvien su Vokietija.
Roma.—New Yorko Times 

fašistinis k o r espondentas 
A. Cortesi rašo, kad dabar 
ypač daug sovietinių laivų 
su kroviniais plaukia Vi
duržemio jūra j Ispaniją.

Mussoliniečiai džiaugiasi, 
kad, Italijai atsimetus nuo 
tarptautinės bespusiškumo 
komisijos, dabar italų ka
ro laivai galės laisviau veik
ti ir stabdyti įvežimus į Is
panijos respubliką.

Italijos fašistu valdžia, iš 
savo pusės, žada ir toliau 
veikliai remti Ispanijos fa
šistus prieš respubliką.
Mussolinis ir Naziai Jieška 
Naujų Karo Priekabių prieš 

Ispaniją
London.—Pranešama. jog 

Hitleris ir Mussolinis krei
pėsi į tarptautinę nesikiši
mo komisiją su reikalavi
mais, kad Ispanijos valdžia 
atlygintų už nuostolius, ku
rių padarė respublikiečiai, 
“atakuodami” Vokietijos ir 
Italijos laivus.

Jeigu tie nazių ir MussOf 
linio reikalavimai nebūsią 
patenkinti, tai Vokietija ir 
Italija grasina taip pasielg
ti, kaip joms patinka; va
dinasi, daryt atvirus karo 
veiksmus prieš Ispaniją.

Londone yra abejojama, 
ar Mussolinis išdrįs skan
dint Sovietų prekybos lai
vus Viduržemio Jūroj.
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Šermenys Šešių Policijos Nušautų Pikietininkų 
Republic Plieno Korporacijos Streiko Chicagoj

Chicago, Ill.—Šį ketvirta
dienį po pietų surengta iš
kilmingos šermenys Eagles 
svetainėj pikietininkams 
Republic Plieno korporaci
jos, kuriuos nušovė policija 
pereitą sekmadienį. %

Antradienį mirė jau šeš
tas policijos pašautas pikie- 
tininkas.

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvaut pasižadėjo desėt- 
kai tūkstančių darbininkų.

Plieno darbininkų Orga
nizavimo Komitetas reika- 

____ v______ lauja tuoj suimti ir teis- 
kad Ispanijoj Jmui atiduoti žmogžudiškus

policininkus. Bet valdiškas 
miesto daktaras F. Walsh 
siūlė dar porą savaičių pa
lūkėti. Jo pasiūlymą priėmė 
valstijos prokuroras. Jis 
stengiasi išteisinti policiją 
ir sako, gal iš kitur įgaben
ti provokatoriai iššaukę tas 
kruvinas riaušes.

Visi mirusieji, tačiaus, 
yra nušauti policijos revol
verių kulkomis. Bet nė vie
nas policininkas tame susi
kirtime nepašautas, nors 
streikieriar besigindami ap
daužė kai kuriuos policinin
kus.

Franco Fašistai Užgrobė 
Norvegų Prekybos Laivą
Oslo, Norvegija.—Ispanų 

fašistai pagrobė Norvegijos 
prekybini laivą? vežusi orin- 
džius iš Ispanijos. Užgrob
tą laivą jie nusivarė į savo 
prieplauka Ceutą, Ispaniš
koj Morokkoj.

J Republic Plieno fabriko 
sritį sutraukta 900 polici
ninkų. Bet darbininkai ir 
šiaip pažangesni piliečiai, 
sujudę dėl streikierių žudy
mo, taip stipriai paveikė į 
miesto valdžia, kad jinai jau 
leidžia streikieriams nevar
žomai pikietuot minimą fa
briką. Vienok nėra užtikri
nimo, kad bosų papirkta po- 
licijo nesurengs naujos 
skerdynės prieš streikierius.
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Rašydama apie nesenai įvykusias Mas
kvos “Pravdos” 25rkių metų gyvavimo 
sukaktuves, “Vilnis,” be kitko, primena:

Vyriausias Pravdos redaktorius d. L. 
Mechlis apdovanotas Lenino ordenu už di
delį darbą, kurį jisai atlieka redakcijoj. Bet 
tuo pačiu sykiu ordenais apdovanota 15 spau
stuvės ir ekspedicijos darbininkų, jų tarpe 
trys labiausia pasižymėję linotypistai V. 
Zimin, B. Sušin, J. Qaginski ir ekspedicijos 
darbininkė P. Isajeva.

Plačioji Sovietų Sąjunga sužinos ne tik 
apie garsų redaktorių, bet ir apie techni
kus, kurie daug kuo prisidėjo prie 
iškėlimo. Buržuaziniam pasaulyj 
vių darbininkai nežinomi žmonės. 
Sąjungoj juos taip jau gerbia ir 
kaip ir redaktorius. Jie yra nariai to pa
ties garbingo kolektyvo.

Buržuaziniam pasaulyj redaktorių alga 
tankiai iškyla iki padangių. Jie, mat, gar
senybės ir jų talentas vertinamas dideliais 
aukso šmotais. Visai kas kita su technikos 
darbininkais.

Pas bolševikus yra kitaip. Draugas 
Mechlis vargiai ką daugiau gauna algos, ne
gu spaustuvės darbininkai Zimin, Sušin, 
Čaginski ar Isajeva.

Jei mes paimsim mūsų lietuviškas bol
ševikiškas spaustuves, surasime kaip tik * 
panašiai: redaktoriai su techniškais dar
bininkais sugyvena kuogražiausiai. Jų 
algos veik lygios. Jie šaukia bendrus su
sirinkimus, kuriuose visi kolektyviai 
tariasi tiek apie techniškus reikalus, tiek 
apie laikraščio turinį.

Tai tikrai bolševikiškas sugyvenimas.

Pasaulis dar nematė tokių barbarų, 
kaip Vokietijos ir Italijos fašistai. Jie 
ne vien sukurstė Ispanijos fašistus ka
rau prieš Ispanijos liaudį, ne vien pa
siuntė savo armijas, orlaivynus, techni
ką ir amuniciją karui prieš Ispanijos 
žmones, bet apstatė aplinkui tą šalį karo 
laivais ir degina miestus, žudo moteris, 
vaikus, senelius! Jau kelis kartus fašis
tu karo lėktuvai ir laivai bombardavo 
Vąlenciją, Barceloną. Dabar užpuolė 
Almerijos prieplauką. Penki Vokietijos 
fašistų karo laivai paleido į miestą virš 
300 kulkų. Daug moterų, senelių ir vai
kų sudraskė į šmotelius, daug namų su
naikino.

Vokietijos fašistai šaukia: “Atkeršyti!” 
Kam? Kodėl? Todėl, kad Vokietijos fa
šistų karo laivai, sulaužydami Londono 
Komiteto patvarkymus, nuplaukė į Ivize 
salą, kur jie neturėjo teisės, kur yra 
Franėijos zona. Kodėl ten fašistų • lai
vai nuplaukė? Aišku, jie nuvežė ispa
nams fašistams ginklų ir karių. Vokie- 
čiai fašistai, pamatę, kad atskrenda liau
diečių lėktuvai, patys pirmieji pradėjo 
šaudyti į juos. Lėktuvai pilnai teisingai 
pasielgė atsakydami bombomis, nes ten 
vokiečių laivai neturėjo teisės būti, nes 
jie neturėjo teisės šaudyti į liaudiečių 
lėktuvus. Vokietijos fašistai eina išViėn 
su Italijos fašistais. Jie kelis kartus su
laužė Londono Komiteto patvarkymus, 
užpuldami liaudiečių prekybos laivus, 
priplaukdami arti kraštų ir gelbėdami is
panams fašistams, pristatydami karui 
prieš Ispanijos liaudį savo armijas.

. - Keista Jungtinių Valstijų politika lin-
kui draugingos šalies Ispanijos. Wash- 
ihgtono valdžia neleidžia parduoti gink
lų ir kitų reikmenų Ispanijai, bet ji ne
draudžia pardavimo ginklų ir amunici-
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jos Italijos ir Vokietijos fašistams, ku
rie tuos ginklus pristato Ispanijos fašis
tams. Jungtinių Valstijų valdžia šaltai 
žiūri j fašistų budeliškus žygius prieš 
Ispanijos liaudį.

Amerikos liaudis negali toliau kęsti to 
kruvino fašistų barbariškumo! Masiniai 
susirinkimai ir organizacijos privalo pri
imti rezoliucijas ir reikalauti iš Ameri
kos valdžios ateiti Ispanijos liaudžiai į 
pagelbą prieš barbarišką fašizmą. Toli
mesnis nuolaidavimas fašizmui tik ar
čiau priartina pasaulinį karą, nes tas 
drąsina Vokietijos, Italijos ir Japonijos 
fašistus ir imperialistus.

Amerikos demokratine liaudis turi su
laikyti fašistams ginklų pardavimą, pa
smerkti Vokietijos ir Italijos fašistų ka
rą prieš Ispanijos liaudį ir ateiti Ispani
jos demokratijai į pagelbą prieš barba
rus !

Greta to, dabar turime Ispanijos sa
vaitę, kurios metu renkamos aukos Ispa
nijos liaudies paramai. Visi lietuviai, vi
sos mūsų organizacijos privalo išsijudinti 
į smarkų darbą. Kiekvienas doleris bus 
didele parama Ispanijos liaudžiai, bus jai 
pagelba kovoje prieš budelišką fašizmą.

Kolektyvio Veikimo Vaisiai
Sovietų Sąjungos įsteigimas oro sto

ties Šiaurių Poliuje rado plataus atsilie
pimo pasaulinėj spaudoj. Mes nemaži
name asmeninių gabumų ir išsilavinimo 
profesoriaus Šmito, lakūnų Vodopijano- 
vo, Aleksiejevo, Molokovo ir kitų. Bet 
tie pasisekimai atlikta dėka kolektyviam 
ir kooperatyviam planingam darbui. Tą 
pripažįsta ir New York “Timese” Val
demaras Kaempffert. Jis sako, kad 
šiauriai ir dabar yra baisūs. Ten siau
čia pusniai, viešpatauja ledai, rūkai, le
das plaukioja, oras dažnai keičiasi. Jis 
sako, kad seniau tyrinėtojai, įvairūs ka
pitonai, dirbo patys vieni, kad jiems ne
sirūpino teikti pagelbos valstybė. Kas 
kita yra su Sovietų Sąjunga.

Dar žiauraus piliečių karo metu, 1919 
metais, Sovietų valdžia suorganizavo 
tam tikrą komisiją priešakyj su profeso
riais Šmitų ir Samoilovičium rūpintis 
šiaurių reikalais. Jau 1921 metais iš 
Sibiro Šiaurių Jūromis gabeno grūdus. 
Metai po metų, Sovietų mokslininkai vis 
daugiau nugalėjo šiaurius. 1932 m. ap
linkui Sibirą apiplaukė “Sibiriakov.” Se
kančiais metais vėl buvo daug nuveikta.

Dabar Šiaurių Vandens Kelio Komisi
ja gerai organizuota. Jai pavestas visas 
šiaurių plotas, apie 10,000,000 keturkam
pių mylių. Jos priešakyj stovi profeso
riai Otto Šmitas, L. Samoilovičius, Vize 
ir kiti. Ji turi gabius lakūnus. Tai ko
misijai paskirta 25,000,000 rublių. Jos 
žinioje yra 10 ledlaužių, 150 kitokių lai
vų, 125 orlaiviai, išbudavota 40 šiaurių 
stočių ir virš 100 oro-radio stočių. Ši 
komisija turi apie 40,000 darbininkų. 
Štai kokis gerai išlavintas ir organizuo
tas kolektyvas kaunasi su šiauriais!

Šios komisijos tikslu yra studijavimas 
oro, vandens srovių, ledų lyčių plaukimų,. 
jūrų gilumos, žuvų, šiaurių gyvūnų, at
mosferos, radio, magnito veikimo, geo
grafinė padėtis ir t. t. Ji jau daug nu
veikė, daug žemlapių pataisė, daug at
rado naujų salų, daugęlyj vietų, kur se
niau buvo pažymėtos salos, ten surado 
tik jūrų bangas—pataisė žemlapius.

Kolėktyvis, organizuotas, planingas 
darbas nuveikė šiaurių gamtą ir patys 
buržuaziniai mokslininkai pripažino pir
menybę kolektyvizmui. Buržuaziniai 
mokslininkai mato Sovietų mokslininkų 
pasisekimą Šiaurių Poliaus užkariavime 
ir pripažįsta tą faktą, kad atskiri genijai 
negalėtų to nuveikti' Tas mums prime
na tą faktą, kada Bruselyj Sovietų Są
jungos muzikantai laimėjo dovanas, tai 
vienas jaunas buržuazinės šalies muzi
kantas pareiškė: bepig Sovietų muzikan
tams—jais rūpinasi valstybė, o mes pa
tys turime gyvenimą užsidirbti, mokytis, 
prisirengti į konkursą, tad, žinoma, ir 
negalime prilygti prie Sovietų smuiki
ninkų.

Gyvenimas vis daugiau į dulkes sumu
ša senus primetimus, kurie buvo daro
mi komunistams, būk prie komunizmo 
progresas apsistos, o būk progresą palai
ko individualizmas.

LIETUVOS ŽINIOS
KAUNAS

Atvažiavo Seminarijų ir 
Universitetų Vizituoti

Lietuvon atvyko Vatikano pa
siųstas dominikonas vienuolis, 
prancūzas Pelletier, šventųjų 
seminarijų ir universitetų kon
gregacijų vizituoti. Dominiko
nas Pelletier atvyko iš Rygos, 
ir čia vizituos Kauno, Telšių ir 
Panevėžio seminarijų kongrega
cijas, o paskui popiežiui apie 
tai raportuos.

Kaune šiemet Įšventins 26 
Kunigus

Geg. 22 d. Kauno bazilikoje 
bus didelės iškilmės — vysku
pas 
gus.

įšventins 26 naujus kuni-

Manuela del Rid gimusi Astu- 
rijoje, Grade, netoli Oviedo. 
Choreografijos mokėsi Madride 
ir Paryžiuje. Vėliau ji šoko ge
riausiuos Madrido, Barcelonos, 

Paryžiaus, Londono, Berlyno ir 
kituose teatruose. Apie savo tė
vynėje kilusį pilietinį karą ji 
sužinojusi būdama Japonijoje, 
Tokio. Po gastrolių Japonijoje 
ji šoko Kinijoje, Indijoje, Tur
kijoje ir dabar gastroliuoja po 
Europą.

Manuela del Rio, mirus Ar
gentinai, laikoma žymiausia pa
sauline ispanų šokėja ir ispanų 
šokių išpildyto ja. Apie jos po
puliarumą ir ispaniško šokio 
ritmo pajautimą galima spręs
ti jau iš to, kad ji vienintelė 
balerina pasaulyje, kuri yra įšo
kusi plokšteles.

6 dienos. Nutarta paaukoti $3 
iš kuopos iždo, kaipo pradžiai.

Draugas W. Domošaitis, 
kaipo kuopos atstovas į vietinį 
tarptautinį komitetą Ispanijos 
Demokratijai Ginti, irgi priža
dėjo šiame darbe daug pasi
darbuoti.

O pati kuopa nutarė suor
ganizuoti kelius automobilius 
nuvažiavimui į rengiamą masi
nį mitingą airių tautos žymiam 
katalikų kun., Michael O’Flana- 
gan, į Newark, N. J.

Šis mitingas įvyks birželio 9 
dieną (trečiadienį). Kurie žin- 
geidaujate išgirsti šį žymų 
airių katalikų kunigą kalbant, 
ateikite į L. D. P. Kliubą, 408 
Court St., apie 7:30 vai. vak. 
nurodytoj dienoj, o iš ten visi 
bus nuvežti į vietą. Katalikai 
darbininkai ypač yra kviečia
mi išgirsti, ką šis žymus kuni
gas pasakys apie Ispanijos pa
dėtį.

Baltimore, Md.

KAUNAS

Ispanių Balerina Kaune
Į Kauną atvyko žymiausia is

panų balerina, Madrido ir Bar- 
celonos baletų primadona Ma
nuela del Rio su dviem savo 
akompaniatoriais pianistu J. Al
fonso ir gitaristu J. Roką.

Gimė, Vedė, Mirė...
Marijampolėje, nuo • kovo 

d. ligi balandžio 22 d., gimė 
berniukų ir 18 mergaičių. Susi
tuokė 17 porų. Mirė—14 vyrų 
ir 10 moterų. Tuo būdu per mė
nesį Marijampolėje priaugo 11 
žmonių.

22
17

Lietuvių merginų “bowling 
team” laimėjo čampionatą 
“Womens Recreation League.” 
Penkios gražios lietuvaitės, 
kurių vardai šitaip skamba: 
Mary Butkus, Mary Zenas, 
Anna Matches, Vicki Grazlin 
(Gražuliūtė) ir Molly Bayle. 
Taip skelbta vietiniam laikraš
tyj.

Lawrence, Mass Elizabeth, N. J
Buržuaziniai laikraščiai ra

šo, kad tiktai 15,000 žmonių 
klausė miesto sodne John L. 
Lewis ir Sidney Hillman pra
kalbų gegužės 23 d. O iš tik
rųjų buvo su viršum 20,000. 
Visas daržas buvo sausakim
šai žmonėmis užpildytas. Visi 
sveikino CIO pirmininką Lew- 
isą.

Po prakalbų kai kurie turė
jo gardaus juoko. Mat, polici
ja atlydėjo ir praleido nuo 
miesto rotužės (veikiausia 
Lewisa.—Red.). Vienas itali- 
jonas fašistas pradėjo rėkti 
nesavu balsu, kad “bolševi
kas” ir “raudonasis.” Pasitai
kė, kad ten buvo ir poliemonas 
ir jam užpakalin įspyrė. Fa
šistas pamanė, kad jį kas nors 
muša. Bet apsisukęs pamatė, 
kad už jo stovi poliemonas, 
tai kad pasileido bėgti, kaip 
šimtas perkūnų.

Mūsų Naujienos

City Council (miesto tary
bos) patvarkyme yra l______

pabrėžtas sekamas punktas:
Reguliariai miesto tarybos 

susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio penktadienio dieną, 8 
valandą vakare, miesto rotu
šėj arba paskirtoj kitoj vietoj.

Bet retai kas iš piliečių ži
no, ar šito patvarkymo mies
to tarybos nariai paiso bei 
vykdo gyvenimam Pavyzdžiui, 
5 dieną gegužės miesto tary
bos valdovai pradėjo savo su
sirinkimą su virš dviem valan
dom vėliaus nuo paskirto lai
ko.

Prieš tokį biurokratišką nu
sistatymą ir nepaisymą savo 
pareigų, miesto valdovai susi
laukė aštrios kritikos’ ir pro
testų nuo nekuriu piliečių ir 
organizacijų.

Mano supratimu, miesto val
dovų biurokratišką nusistaty- 

T , i mą gali pataisyt vienas daly- 
rence žmogus, John L. Smith. |<as L>Qtent> suorganizavimas 
Turėjo 101 metus amžiaus ir, parL0 Partijos ir išrinkimas 
dar sems dirbo iki paskutinės įos parujOs kandidatų į miesto 
valandos, sodindamas kvietkas 
apie stubą.

Pasimirė seniausias Law-

tarybą.

Jūsų reporteris nesenai ra
šė apie General Instrument 
kompanijos streiko eigos pa

liaubas. šiuomi pranešu, kad 
'šios kompanijos darbininkai 
•praeitą savaitę masiniame su- 

aiškiai i sirinkime, East Scott Hall, su
tiko dirbti šiomis sąlygomis: 
Visiems darbininkams bus mo
kama nuo 2 ligi 9 centų va
landai daugiau ir garantuoja
ma 9 mėnesius į metus nuohi- 
tinis darbas.

Taipogi tampa pripažinta 
unijos lokalas 921 “Interna
tional Brotherhood of Electri
cal Workers”. Paliečiama 600 
darbininkų.

Sekmadienį, 16-tą d. gegu
žės įvyko lietuvių komunistų 
ir simpatikų susirinkimas Ko
munistų Partijos kambariuose, 
501 N. Eutaw St.

Draugas J. Balsis, Komunis
tų Partijos Lietuvių Frakcijos 
sekr., atidarė susirinkimą ir 
pranešė draugam, kad draugo 
nėra šiame susirinkime, kuris 
turi dienotvarkį iš Veikiančio 
Komiteto dėl mūsų susirinki
mo. Jis pasiūlė dienotvarkį 
padaryti šiais klausimais: Pir
mas, rūpintis rengti prakalu 
bas po bendro fronto obalsiu, 
iškeltu visų lietuviškų organi
zacijų Baltimorėje. Antras, 
draugas J. Balsis padavė su
manymą, kad reikia organi
zuoti choras. Apkalbėjus cho
ro klausimą, prieita prie išva
dos, kad reikia veikti bendrai 
su mūsų organizacijom ir tik 
tada galėsime turėti chorą ir 
juo džiaugtis.

Trečias klausimas buvo pa
keltas per A. žemaitį kas link 
ALDLD 25-tos kp. ir LDS 48 
kp., kad būtų iškelti susirinki
mai iš dirbamų dienų į sek
madienius. Bet keli draugai 
nurodė, kad dar būtų susirin
kimai nepasekmingesni sek
madieniais.

Bet aš noriu viešai išsi- 
reikšt, kad susirinkimai turėtų 
būt laikomi sekmadieniais. Ta
da visi nariai galėtų pribūti į 
susirinkimus. O dabar mūsų ki
ti nariai dirba naktimis ir jie 
niekad negali pribūt į susi
rinkimus ir taip lieka neveik
lūs. O kas link išvažiavimo ant 
“šiorių,” tai mes šiandien turi
me pastatyt į pirmą vietą or4 
ganizacinį veikimą/ o ne pasi
linksminimus ir tik tada galė
sime džiaugtis mūsų darbo 
vaisiais.

J 
į

Jūsų reporterio geras drau
gas ir “Laisvės” skaitytojas 
Jonas 'Zagreckas susilaukė 
naujo įpėdinio, sūnaus. Linkė
tina jauniems tėvams išauklė
ti sūnelį geriausioj sveikatoj!

“L.” Reporteris.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drgg. Bendradarbiams: Ku

rių raštai iki šiol laikraštyj 
netilpo—neužilgo tilps. Redak
cijai rūpi pirmiau sutalpinti' mizn;ba 
tuos raštus, kurie yra “greites
nio” pobūdžio.

Tariu vardan 2 5-tos k p., A 
LDLD, širdingai ačiū draugui 
K. Motuzai už suorganizavi
mą draugių moterų dėl pasiu
vimo koldros, o draugėm E. 
Motuzienei, A. Naravienei, O. 
Overienei ir kitom draugėms 
už pridėjimą savo darbo prie 
pasiuvimo.

O dabar mūsų kuopa rengia 
gražų pikniką birželio 6 d. ir 
bus leidžiama ta graži koldra 
ant išlaimėjimo. Taipgi var
dan kuopos prašau shenan- 
doahriečius draugus ir drau
ges atvažiuoti pas mumis į

A. Žemaitis.

t

Jūsų reporteriui teko suži
noti iš gerų šaltinių, jog Auš
ros Draugijos turtas per metus 
laiko paaugo virš $460.

kad pakenkti Tai pažangi draugija. “Lais- 
organizuoti darbininkus. į vės” laikraščio Šerų turi pir

mai;, kaip tam elementui kusi už $40.
rūpi darbininkų reikalai. Vie- 1 ---------

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green prisiun
tė laišką dėl Central Labor 
Union, prižadėdamas prisiųsti 
organizatorių, 
CIO 
Tai

toj organizuoti darbininkus, I Pereitam Tarptautinio Dur
tai siuntinėja agentus laužyti b i ninku Apsigynimo lietu- 
darbininkų spėkas ir vienybę, vių kuopos susirinkime, svars- 
Bet unijos lokalas nesutinka tant Ispanijos liaudies gynimą 
sus pono Green telegrama.• nuo fašistinių priešų, nutarta 
Taip ir gerai. Greenui rūpi ne pravesti platesnį finansinį va-‘ 
darbininkų reikalai, bet kapi
talistų. L. K. Biuras.

jų laike Ispanijos savaitės nuo 
30 dienos gegužės ligi birželio

Wm. Green Liepia Išmest 
CIO Unijas iš N. Y. ir Chi- 

cagos Tarybų

Cincinnati, Ohio. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green įsa
kė vietiniams federaciniams 
vadams Chicago j ir New 
Yorke išmest iš Federacijos 
unijų tarybų tuose miestuo
se visas industrines unijas, 
kurios pritaria Lewiso va
dovaujamam Indus trinio 
Organizavimosi Komitetui.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: Kadaise “Lais

vėje” buvo rašyta apie judėji
mą Francijoje už suvienijimą 
Socialistų Partijos ir Komunis
tų Partijos į vieną revoliucinę 
proletariato partiją. Dabar 
viskas nutilo. Kame dalykas? 
Kaip dabar tas klausimas sto
vi ? Ar jau visai atsižadėta tos 
vienybės ?

Bedarbių demonstracija New Yorke (geg. 22 d.). Vadovaujami Workers’ Alliance, be
darbiai reikalavo J. V. kongreso paskirti 3,000,000,000 šalpoms, ko reikalauja Boile- 
au biliuS"

Skaitytojas.

Atsakymas: Ir dabar Fran- 
i cijos socialistų ir komunistų 
eilėse tebeeina diskusijos tuo 
svarbiu klausimu. Ypatingai 
komunistai energingai darbuo
jasi už vienybę ir už sukūrimą 
vienos galingos revoliucinės 
partijos visai Franci j ai. Socia
listų Partijos vadovybėje di
delio entuziazmo nesimato, ir 
todėl visas reikalas trukdosi.

Berods pernai buvo sudary
ta taip vadinama “Apvieniji- 
mo Komisija,” susidedaiA iš 
lygio skaičiaus socialistų ir 
komunistų. Tai komisijai pa
vesta ištirti visas vienybės ga
limybes ir patiekti naujai ap- 
vienytai partijai platformą ir 
konstituciją. Kol kas komisi
ja to darbo dar nėra baigus.

Nesenai įvyko Socialistų 
Partijos nacionalės tarybos su
sirinkimas. Ten šis klausimas 
smarkiai iškilo. Pasirodė, kad 
įvairiose socialistų kuopose eit- 
liniai nariai trokšta vienybės 
ir reikalauja, kad jinai būtų 
kuogreičiausia pravesta. Socia
listų Partijos taryba nutarė 
uždrausti nariams laikyti ben
drus susirinkimus su komunis
tais ir diskusuoti vienybės 
klausimą. Taryba patvarkė, 
kad tiktai “Apvienijimo Ko
misijos” leidimu bus galima 

J turėti bendrus diskusijų susi
rinkimus.



Ketvirtad., Birželio 3, 1937 LAISVE
y I nu ■ II II mn.i II

Puslapis Trečias

Hitlerio pasiuntinys von Neurath Romoje sveikina fašistus. Su juo eina 
Mussolinio žentas grovas Ciano.

Apkasuose prie Madrido
MICHAIL KOLCOV

Apkasai tęsiasi kreivomis 
linijomis, vietomis įeina į 
miestą, pavirsta į eilę bari
kadų, apdrūtintų namų, vėl 
išeina iš miesto ir taip — 
per keletą desėtkų kilomet
rų. Jie tęsiasi, kaip kokia 
patkava, apsupdami Madri
dą iš trijų pusių, galu atsi
remia į pietų frontą, o kitu 
—į Guadarrama kalnus.

Apkasai padaryti gerai, 
jų gylis apie septynios pė
dos, o plotis nuo trijų iki 
penkių pėdų. Juose pada
ryta palaiptai, skylės šau
dymui ir gerai užmaskuoti 
kulkasvaidžių lizdai.

Vietomis apkasai išgrįsti 
įvairių dėžių lentomis ir iš
kloti sausais šiaudais. Bet 
tankiausiai grindimis yra 
šlapia molinė žemė. Lietaus 
metu nuolatinis vaikštinėji
mas sudaro purvą.

Kas kiekvieni aštuoni-de- 
šimts žingsnių, į priešo pu
sę, padaryta nišios (požemi
niai urvai) įvairaus dydžio. 
Jie tarnauja slėpimui amu
nicijos, visokių reikmenų, 
drabužių ir kovotojų pasi
slėpimui ir miegui.

Pusėtinai jie užteršti. Ko
ja pataiko tai ant numestos 
duonos, tai ant suplėšytų 
drabužių, tai ant numestos 

• knygos, o kas blogiausiai— 
tai ant pilnos dėžutės patro
nų arba rankinės granatos. 
Štai pakeli granatą, “apelsi
ną,” pilną jėgos, gražiai nu
lygintame pliene. Ypatin
gai jos geros, labai gerai 
tarnauja apsigynime: pa
ranki numesti, nuolatos 
sprogsta ir turi didelę nai
kinimo jėgą.

Štai antroji, trecioji, ket
virtoji apkasų eilės. Jie tu
ri susijungimo savo tarpe 
kreivus apkasus. Susijun
gimo apkasai yra tarp 30 ir 
40 colių augščio. Šis jų ne- 
gilumas iššaukia tankius 
kovotojų sužeidimus, nes 
daugelis nenori susilenkę 
pereiti iš apkasu į apkasus, 
o stačią žmogų jie pridengia 
tik iki juostos. Aš mačiau !

ma, o ypatingai kovos, karo 
būdas, padarė iš jų tikrus 
kareivius ir komandierius. 
Jie apsirengę, jeigu jau ir 
ne pilnai į uniformas, tat 
vis vien tvarkiai... Kiekvie
nas rūpinasi pasiklojimu. 
Pasiklojimą kareivis nešasi 
su savim. Tas gal bus kam 
keista, bet neišvengiama, 
nes čia neturi kareivinių 
ploščių. Oficieriai turi ploš- 
čius, bet jie mažai šildo. Pa
šildo j imas kareiviui tarnau
ja laike miego ir stovint 
sargyboj. Jis jį pasikloja ir 
apkasuose šaudant priešą. 
Sužeistą ąrba nušautą neša 
įsukę į pasiklojimą.

Žinoma, pas kiekvieną 
liaudį, net žmogų, yra sa
vieji papročiai. Bet vis vien 
kareivio gyvenimas apka
suose lygina tautas. Ispanas 
kareivis, kaip ir anglas, 
kaip turkas, nuobodžiauja 
apkasuose ir prie jų prisi
riša, kaip prie namų. Daž
nai bando išlysti iš apkasu, 

I atsigulti prieš saulę ir pasi
šildyti, nors tas gali jam 
kainuoti gyvastį. Kareivis 
jaučia, kad apkasai yra tik 
laikinas gyvenimas, bet’ jis 
juose drąsesnis, negu atvi
rame mūšio lauke. Čia jis ir 
gabesnis.

Prie Madrido apkasuose 
vedamas ir apšvietos dar
bas, nors dar neužtektina- 
me laipsny j. Apkasuose yra 
daugiau, kaip reikia politi
nių vadų, bet dar permaža 
tikrų kovos vadų.

Vakar apkasuose pasiro
dė pažįstama, neaukšta mo
teris, susikišus rankas j ki- 
šenius. Ji griežtai reikalavo 
aprūpinti karius karštu 
maistu. Aš ■ buvau labai 
linksmas pasveikinti ją, 
maskviečiams p a ž į s t amą 
Enkarsona Sierra.

Ji kaip tik grįžo į Ispani
ją, iš Sovietų Sąjungos, tai 
tuojaus stojo savo būrin. 
Bet jos atlape žvilga sovie
tinis ženklelis ir prie kiek
vienos progos' jį pareiškia: 
“kaip tai yra gerai organi
zuota Maskvoj.” Ji pavarto 
užrašų knygelę ir povaliai 
ištaria kai kuriuos rusų žo
džius.

Vertė V. S. Budnikas.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

“Vilnies” Šerą, kaipo pasveiki
nimą “Vilnies” suvažiavimo. 
Puiki auka ir geras tikslas. 
Dėl ko slėptis? Jei vienas ra
šote į “Vilnį”, tai kitas galite 
rašyti į “Laisvę.” Tuomi mos 
paakstinsime ir kitus prie taip 
prakilnaus darbo.
Eina Kova Tarpe Amerikos 
Darbo Federacijos ir Komiteto 

Industrinio Organizavimosi.

Kada CIO stojo į darbą ry
tinėse valstijose suorganizuo
ti plieno, automobilių, anglięs 
ir kitų šakų darbininkus į in
dustrines unijas, tai tuom pat 
laiku ADF stojo į darbą su
organizuoti du šimtu tūkstan
čių žemės ir kitų šakų darbi
ninkus į amatines unijas Kali
fornijos valstijoj, kad užbėgti 
CIO organizatoriam už akių ir 
trukdyti jų pradėtą darbą šio
je valstijoje. ADF. organiza
toriam ne visur pasiseka, vie
nur, kitur, tas priguli nuo pa
čių darbininkų sumanumo. Di
desniuose darbo centruose- 
įmonėse, kur daugiau darbi
ninkų dirba, ten ADF organi
zatoriam nėra kas veikti. Dar
bininkai nuo jų šalinasi. Ma
žesniuose centruose bei įmo
nėse, kur darbininkai noting 
unijinio patyrimo, ten ADF 
organizatoriai su bosų pagel
ba prisiplaką prie darbininkų 
ir sutveria amatines unijas. 
Sakau, su bosų pagelba, ka
dangi ADF organizatoriai pa
sikviečia bosus į mitingus ar
ba eina į įmones pas bosus ir 
nuošaliai nuo darbininkų da
ro kokusus — veda derybas 
su bosais, prikalba nebūtų da
lykų bosam ir darbininkam 
apie CIO organizatorius, būk 
už pastarųjų nugaros slepiasi 
komunizmas, kaip bosai, taip 
ir darbininkai neprivalą nieko 
bendro turėti su CIO organi
zacija ir tt. Būk CIO atsiekęs 
savo tikslo sunaikins įmones ir 
darbininkai praras darbus.

ADF organizatoriai padeda 
įmonių savininkam ir Farme- 
rių Associacijai provincijos 
pavietuose pravesti prieš pi- 
kietavimą ordinance įstaty
mą. Tuo manoma sumažinti 
streikų bangą laike valymo 
vaisių bei daržovių. Amerikoj 
Darbo Federacijos vadai pri
lipo prie galo, stvėrėsi už vir
vės, todėl ir teikia koncesijas 
kapitalistams.

Kitam straipsnyj parašysiu 
apie dabartinius streikus ir 
CIO įtekmę darbininkų judė
jime.

šiemet Gegužės Pirmą San 
Francisco darbininkai turėjo 
pasitenkinti vien masiniais su
sirinkimais; miesto adminis
tracija nedavė leidimo demon
struoti miesto gatvėmis, bijo
dama, kad Gegužinės demon
stracijos nesu judintų streikuo
jančių darbininkų ir neišsiplė
totų į dą didesnę bangą strei
kų, kurių čia šiuo metu netrū
ksta. Visur reikalavimai, rei
kalavimai pripažinimo unijos, 
sutrumpinimo darbo dienos, 
pakėlimo algų. Pacific.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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

Kur Jūsų
Jaunuoliai?

Ar Jie Jau Įsirašė 
Lietuvių Darbininkų 

Susjvienijiman?

ĮRAŠYKIT JUOS DABAR!

LDS jaunuoliams yra geriau
sia proga tapti vadais mūsų

• Susivienijime.

Jie turės progą išbandyti savo 
talentus, savo sumanumą sporj 
te, lošime . veikalų, socialiam 

veikime, apšvietos darbe.

Jeigu norite, kad jūsų jaunuo
liai, jūsų vaikai veiktų Ameri
kos lietuvių veikime, kad jie 
būtų susipratę, išmoktų veikti 
organizacijose ir jas VADO
VAUTI, tuojaus įrašykite juos

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

kovos, net ir jeigu reikėtų 
žūti,—nuo šios padėties jie 
pereina prie tikrų karių, 
prie didelio šaltumo, ištver
mės, prie mokėjimo prisi
taikinti prie sąlygų ir ap
linkybių kovos metu. Šis 
persilaužimas darosi vis 
tvirtesnis; bet, suprantama, 
dar nėra užbaigtas. Per- 
mažai dar laiko tam buvo.

Respublikiečiai dabar sa
vo ugnį veda visai kitaip, 
negu seniau. Apkasuose 
prie Madrido žmonės supra
to, kad mažai vertės turi 
šūvių garsai, o daug—geras 
pataikymas. Tas atrodo 
turėtų būti suprantama ir 
mažiems vaikams. Bet ir 
kare yra kūdikystės amžius. 
Dar du mėhesiai laiko atgal 
pas liaudiečius ir fašistus 
buvo labai praktikuojama, 
kaip čia vadina “užpuoli
mas ugnimi.” Ne pagelba 
ugnies, bet ugnimi. Tai bu
vo: grupė karių apsirūpin
davo milionu arba puse mi- 
liono patronų, kanuolių šo
vinių ir pradėdavo šaudyti 
greitai. Ir šaudydavo pa- 
tol, kol turėdavo amunici
jos. Kada paskutinius šū
vius baigdavo, o priešas ne
pasitraukė, tai tada užpuo
limą skaitė nepavykusiu. 
Dabar iš to jau juokiasi, o 
pirmiau tą rimtai praktika
vo.

Dabar liaudiečiai pasiima 
šovinių ir stengiasi veltui 
nešaudyti. Iš masės kovo
tojų jau vystosi ir gabūs 
snaiperiai. (Snaiperiai — 
tai tiklingi šauliai, kurie re
tai padaro klaidą, šaudo iš 
specialių šautuvų.) Kulka- 
svaidžius pasistato ne bile 
kaip pakliuvo, bet su iš- 
skaitliavimu, tinkamiausiai, 
kad kaip galima daugiau ap 
šaudžius priešą. Apie arti
leriją jau mes rašėme ne 
kartą: gavus patyrimą šau
dyti iš uždengtų pozicijų 
(kada priešo nemato), ‘ka- 
nuolininkai išmoko gabiai 
šaudyti ir pirmose eilėse 
tiesiu užvedimu, aštria ug
nimi ne vien priešo tankus, 
bet ir pėstininkus. Kanuo- 
lininkai įvertina savo gink
lus, jie saugoja kanuoles. 
Vieno i sekcijoj, laike užpuo
limo fašistai pastebėjo ka- 
nuolę ir pradėjo mesti ran
kines . granatas. Liaudiečių 
kapitonas k a n u o liniukas, 
jau sužeistas į galvą, pasili
ko savo vietoj ir tol mušė
si, kol priešus atmušė ir ka- 
nuolę išgelbėjo.

Gabiai šaudo liaudiečiai 
iš minų svaidytojų ir grana
tų mėty to jų. Seniau jie ne
paisė šių “apkasinių kanuo
lių”. Dabar jie tuos įran
kius naudoja prieš fašistus 
išilgai visą Madrido frontą.

retai, tai tankiai—du šim
tai aštuoniasdešimt šūvių į 
dešimts minučių...

Kovotojai prie Madrido 
apsiprato: k u 1 k as valdžių 
nesibijo, o į kanuolių šovi
nius filozofiškai atsineša. 
Bet tokis sutvėrimas, kaip 
minų svaidytojas sudaro* 
jiems daug neramumo. Mi-* 
nv svaidytojas svaidinį nu
šauna tris šimtus metrų, 
kuris stačiai krinta iš vir
šaus ir, jeigu pataiko tiesiai 
į apkasą, tai padaro daug 
nuostolių. Žinoma, toki pa
taikymai yra reti. Bet po
ziciniame kare (ant vietos 
stovint kariams) yra užtek
tinai laiko geram minų 
svaidytoje nustatymui.

Lėktuvų ugnis, jų. bom
bos—tai buvo baisiausias 
ugnies būdas. Bet ir čia 
jau daug pasikeitė. Kovo
tojai jau supranta visas ge
ras puses lėktuvų ir jų trū
kumus. ' Dabar liaudiečiai 
kovotojai nesibijo pasiro
džiusių lėktuvų. Jie pasi
lieka savo vietoj, atsigula , 
ir žiūri į viršų. Kovotojai 
supranta, kad tik tiesus pa
taikymas lėktuvo bombos 
gali juos užmušti. Taip 
bombos sprogimas skveld- 
ras išmuša į viršų leikos pa
vidale, tat už 30 pėdų nuo 
sprogimo gali būti sveikas. 
Nei vienas.iš vėlesnių vo
kiškų “Junkerių” lėktuvų 
neiššaukė liaudiečių karių 
tarpe nusiminimo ir mažai 
padarė nuostolių.

Mes žinome ir tokį atsiti
kimą:. trys savaitės laiko 
atgal fašistų lakūnai sura
do lauke liaudiečių pėstinin
kus, artileriją ir šarvuotus 
automobilius. Tas būrys 
vyko apsupti fašistų spar
ną. Liaudiečių būrys netu
rėjo kur pasislėpti nuo lėk
tuvų, iššaukti savo lėktuvus 
į pagelbą jie nenorėjo. Ir 
štai per aštuonias valandas 
laiko (su trumpomis per
traukomis, kada fašistų lėk
tuvai nuskrisdavo pasiimti 
daugiau bombų) niekeno 

’ šeši vokiški
i” ir dvylika

"Heinkelių” bomba rdavo -.. ■ — - ‘

San Francisco, Calif.

LDS
Mūsų Susivienijime jie ras:

Kultūrinį veikimą
Sportą—Apšvietą
Socialį veikimą

daug sužeistų ir apie 70 nekliudomi
nuošimčiu sužeisti į viršuti- “Junkeriai’ 
nę kūno dalį.

Fašistai yra visai arti — liaudiečių būrp “Junkeriai
nę kūno dalį.

du, trys šimtai, o kaip kur 
75 metrai. (Metras trys 
pėdos ir 3 coliai). Aiškiai 
matosi jų judėsis, automo
biliai ir sunkvežimių švie
sos. Kaip kada, ramiu lai
ku girdisi dainos ir maurų 
kaukimas. * * *

bombardavo iš 300 metrų 
aukštumos. “Heinkeliai” nu
sileisdavo iki namų stogų ir 
mušė iš kulkasvaidžių. O 
pasekmės bombavimo? Vi
same būryj penki užmušti, 
aštuoniolika sužeistų, du 
automobiliai (paprasti) su
degė ir vienas šarvuotas su-

Žinutes iš Darbininkų Kovos 
Lauko.

Per mėnesį laiko buvau už
siėmęs savais reikalais ir pa
sekmėj to pats negalėjau nie
ko parašyti į “Laisvę,” turė
damas omenyje, kad kuopų 
LDS ar ALDLD išrinkti kores
pondentai šį tą parašys, kad 
ne iš tarptautinės darbininkų 
veiklos, tai nors iš tautinės- 
lietuvių veiklos. Bet iki šiai 
dienai absoliutiškai nieko ne
simato spaudoje. Draugai! Jei
gu jūs apsiimate būti kuopų 
korespondentais, o nieko ne
parašote į spaudą — “Laisvę”, 
kurią čia daugiausia skaito, 
tai dėl ko jūs apsiimate ir ne
pildote savo pareigų ? Kuopų 
susirinkime šios klaidos turi 
būti būtinai pataisytos.
Pav., balandžio 17 d. buvo 

kuopų, bendras parengimas, 
kas davė gražaus pelno abiem 
kuopom. Suprantu, kad ALD 
LD 153 kuopa pasiuntė $25.00 
Ispanijos kovotojams prieš fa
šizmą ir už $10 pasipirko

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS i
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai* įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenif pietį. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

' WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) ‘

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

fOI
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“Laisvės” 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.

Madrido apsigynimo lini
ja nuolatos apšaudoma. 
Šiandien apsiniaukus diena 
ir todėl “ramu”: neveikia 
lėktuvai. Dešimta valanda 
ryto. Kovotojai skaitliuoia 
šūvius. Į dešimt minučių 
fašistai daro penkis kanuo- 
lės šūvius (iš penkių svai- 
dinių tik keturi sprogo), 
keturis šūvius iš minu svai- 
dytojaus, trisdešimts kulka- 
svaidžio lankų, penkiolika 
šautuvų salvų ir, ant galo, 
sunkios artilerijos ugnis, tai

gadintas. Ryte būrys tęsė 
savo kelionę, pasiekė Tala- 
verą, apšaudė miestą, su
daužė gelžkelio tavorinę 
stotį ir sunaikino kelis fa
šistų lėktuvus Talaveros or
laivių lauke.

Susipratime liaudiečių ko
votojų, stovinčių po prie
šo ugnimi, darosi (dar nė
ra pilnai pasidaręs) naujas 
persilaužimas. Nuo to, ką 
mes galime pavadinti nusi
gandęs didvyriškumas: bai
mė mirties ir supratimas

Liaudiečių kovotojas da
bar yra visai ne tas, kokis 
buvo pradžioj. Jis dabar ne 
karštas partizanas, — gin
kluotas, kaip pakliuvo, apsi- 
rengęs, kaip pasitaikė, zie-1

VIETA 
PIKNIKAMS

Telefonas
Tunkhannock 9-018R2

CREEKSIDE
FRANK MANKOUSKY, Savininkas

ALUS, DEGTINE IR SKANIOS UŽKANDŽIAI

GAZAS IR ALIEJUS 
Vasarojimo Nameliai (cabins)

Route 92 3 mylios nuo Tunkhannock, Pa.
3

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 Samdykitės Busus

r
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Darbai ir Unijos
EASTON, Pa. — šioj apie- 

linkėj pramonės fronte judėji
mas pusėtinai svirduliuoja, da
linai todėl, kad kokią išdir- 
bystės šaką paimsi, visos, su 
mažom išimtim, priklauso nuo 
centrų bei didmiesčių. Fabri
kantai ir taip vadinami “cock
roach” fabrikantėliai daugu
moj išdirbinėja produktus ant 
komišino New Yorko stam
biom firmom ir kadangi dir
ba ant komišino, darbininkams 
moka ubagiškas algas, o jei 
darbininkai pasipriešina — 
sustreikuoja, tai boseliai arba 
uždaro dirbtuves, arba kraus
tosi iš šio miesto (Altshuler 
Bros, ir kit.).

Taip yra šilko audimo pra
monėj. ši pramonė serga chro
niška liga ir šiuo tarpu tik 
kojas tepavelka. Labai maža 
dalis audėjų dirba ir kurie 
dirba, teuždirba tik ant taba
ko.

Geležies ir plieno išdirbys- 
tė bene geriausia progresuoja 
ir visur tapo pakelta aJgos nuo 
15 iki 25%. Vietomis darbi
ninkai susiorganizavo į CIO 
uniją ir išreikalavo daugiau 
algos (Taylor Wharton Steel 
Co.), kitur patys bosai, idant 
nubaidžius darbininkus nuo 
CIO, pakėlė algas (Ingersoll- 
Rand ir kt.).

Paskui randasi visa eilė taip 
vadinamų “sweat shops” dirb- 
tuvių-dirbtuvėlių, k. t., zabo- 
vų, lėlių, krepšių, siuvimo 
ir tt. Tose vietose dirba dau
giausia moterų, merginų. Di
džiausias išnaudojimas ten 
viešpatauja. Bet ir streikų ne
trūksta, vienoj vietoj užsibai
gia, kitur prasideda. Laimėti 
sunku, nes neorganizuotos j 
unijas, tačiaus vis didesnis 
skaičius darbininkų ir darbi
ninkių persiima kovos dvasia, 
nes CIO laimėjimai Detroite ir 
kitur yra tuo švyturiu ir senti
mentas už CIO unijas nuolat 
auga.

Dabar, kaip dalykai su uni
jomis? Stambiausia iš jų Int. 
Ladies Garment Workers lo-

kalas, paskui seka Amalga
mated Clothing Workers, Fur
riers lok al as, Audėjų ir tt. Vi
sos susijungę i Central Labor 
Union. Atrodytų, kad, darbi
ninkai turėdami unijas, tą ko
vos įrankį, galėtų bosus pusė
tinai pažaboti ir priversti pa
gerinti būklę, tačiaus kaip ma
tėme viršuj iš dirbtuvių, pa
veikslas nekoks.

Priežastys tam yra kelios. 
Viena, iš seniau, vadų parda- 
vikiškumas streikuose paliko 
tą nemalonų kvapą ir po šiai 
dienai dar nėra reikiamo pasi
tikėjimo; kita, dar ir dabar 
nestok uoj a demoralizatorių, 
kurie drumsčia vandejnį, tary
tum pasamdyti dirba priešin
gai darbininkų reikalam. Tai 
vadukai vienos bei kitos ne
skaitlingos unijėlės, kaip pav., 
judžių operatorių unijėlės, 
dailydžių ir panašūs. Kas blo
giausia, kad tokie vadukai 
įsiskverbę į vadovaujančias 
vietas Central Labor unijoj ir 

! tarmozuoja bent kokį kaires
nį judėjimą, o tą savo nelemtą 

I darbą gremėzdiškai pridengia 
raudonuoju baubu.

O progresyviško elemento 
didelė stoka, kurie galėtų tin
kamai atremti įvairias machi
nacijas. Jei ir randasi kiek, 
tai nepajiegia kontestuoti iš
kalbume susirinkimuose, nors 
jų pasiūlymai geriausi būtų. 
Gi pas didžiumą unijistų dar 
vis egzistuoja koki tai apati
ja, nepaisymas. Tik dabar, pa
sirodžius ant arenos CIO, pa
sireiškia gyvumas. Tik klaidą 
daro tie, kurie laukia, kad vir
šūnės viską padarytų. CIO ar 
kas kitas stebuklų nepadarys, 
jei patys darbininkai neims 
aktyvumą visuose reikaluose. 
Iki darbininkai neims akty

viai dalyvaut unijų reikaluo
se, tol bus proga. įvairiems de- 

! moralizatoriams drumsti vie
nybę kaip kad iki šiol.

Bet nepaisant trūkumų, ku
rių bus ir ateity, jau daug at
siekta organizaciniai. Po CIO

vėliava suorganizuota visa ei
lė dirbtuvių plieno, geležies, 
audimo ir tt. Dar daug reikės 
padirbėti iki bus suorganizuo
ta likusi dalis dirbtuvių, dar 
viena didžiųjų, Ingersoll-Rand 
nepajudinta, o tai svarbu.

Kebliausia su audimo pra
mone. Bosai bruka šešias sta
kles vietoj keturių ir net mo
kestį mažina, gi vadukai, ku
rie gazdina darbininkus rau
donu baubu ir tuo pačiu kartu 
laiko rankoj CIO vėliavą, irgi 
kalba ir agituoja už šešias 
stakles ir nestreikavimą (Gun
ning Silk Mill). Bet nežiūrint 
to, darbininkai patys per va
dukų galvas neprisileido prie 
numušimo. Tokis olgėsis tokių 
vadukų, kaip Cooper ir kitų, 
tai tik diskredituoja uniją. 
Paprastas darbininkas tiesiog 
sako: “Kokia čia per unija 
bus, jei liepia bosui nesiprie
šinti,” ir, aišku, ima laiką per
tikrinti, kad čia ne unijos kal
tė, bet tam tikrų žmonių, ku
rie turi didelius norus vado
vauti, bot nesupranta papras
čiausios unijizmo abėcėlės, o 
tik skverbiasi į vietas.

Abelnai, nepaisant trūkumų 
ir dalino kenkimo, unijų orga
nizavimas progresuoja, krista
lizuojasi. Tame darbe nema
žai energijos prideda vietos 
Komunistų Partija. Dedamos 
pastangos, kad pastačius CIO 
ant kovos pamatų. Ponui Wm. 
Green’ui šioj apiclinkėj dir
vos nesiranda.

Taipgi Eastoriietis.

Binghamton, N. Y.
Prisimenant a. a. Elzbietą 

Linonienę

Elzbieta Linonicne — tai 
viena senesniųjų pažangios 
minties moterų. Didžiumai šio 
miesto lietuvių ji pažįstama 
nuo 1920 m. Tada ji su vyru 
ir šeima atvykę iš Scranton, 
Pa., apsigyveno čionai. Apsi
gyveno ne kaipo atskiri, nuo
šalūs, užsisklendę žmonės, bet 
kaipo geri, jautrūs social i o gy
venimo draugai ir organizaci-

jų nariai. Abu buvo SLA na
riai nuo 1902 metų. Velionė 
Elzbieta per eilę metų pri
klausė Liet. Moterų Progresy
viam Susivienijimui. Abu buvo 
dažnus progresyvių organiza
cijų pramogų lankytojai.

Senstant ir velionės sveika
tai menkėjant, o dar prisidė
jus ilgai kankinusiai ligai (sir
go apie puspenktų metų), Li- 
noniams prisiėjo palikti lietu
vių sueigas ir tūnot namieje.

Linoniai susituokė 1892 me
tais, gražiai išaugino nemažą 
šeimą: 4 ,sūnus — Juozą, Jur
gį, Edvardą ir Vladą, ir 3 
dukteris — Oną Kazlow, Elz
bietą Grikienę ir Margaretą 
Francik. Susilaukė jau ir 10 
anūkų.

Velione kilus iš Salos kai
mo, Igliaukos parapijos, Ma- 
riampolės apskr. Po tėvais va
dinosi Martinaičiutė. Lietuvoj 
giminių beturi tik vieną sese
rį, Anelę. Amerikoj apie 8 me
tus gyveno Passaic, N. J., apie 
18 metų Scranton, Pa. ir apie 
17 metų Binghamtone. Numi
rė rugsėjo 28 d., 1936 m. bū
dama 60 metų amžiaus. Palai
dota spalio 1 d. Spring Forest 
kapinyne be jokių religinių 
apeigų, nes velionė su savo 
draugu jau senai toms apei
goms netikėjo.

Apie velionės mirtį niekas 
neparašė tada, kada mirė. O 
vertėjo parašyti. — Parašyk, 
Jasilioni, apie mano žmonos 
mirtį nors dabar. Parašyk į 
“Keleivį,” “Tėvynę” ir “Lais
vę,” — prašo nesenai susitikęs 
mano senyvas draugingas na
šlys Linonis. — Pasakyk mano 
širdingą ačiū visiems palydo
vams, visiems užjautėjams!

Atsilankiau pas jį, pasikal
bėjom. Aplankėme jo žmonos 
kapą, papuoštą žydinčiomis 
gėlėmis. Liūdi Juozas Linonis. 
Jo mintys, rodos, siekia neto
limos praeities dienas, gyven
tas bendrai su žmona. Dabar 
—vienatvė ... Gaila .. . Tas 
pats poilsis laukia ir mus. Bet 
šiandien mes dar gyvi. Mes 
rūpinamės gyvenimu, mes pla
nuojam rytdienos žygius!

1 St. Jasilionis.

Montello, Mass
“Laisvės” Skaity- 
Susirinkimas

21 d., Lietuvių

Pavasarinis Piknikas
Kurį Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Nedėlioj, Birželio 13 June, Meadow Grove Parke, Cranfotd, NJ.
Prasidės 1-mą valandą po pietų ir tęsis iki vėlai nakčia

ŠOKIAMS GRIEŠ LIETUVIŲ ORKESTRĄ. |ŽANGA 25c

Sėkmingas 
tojų

Gegužės
Tautiško Namo kambariuose,
per atvirutes buvo sušauktas 
“Laisvės” skaitytojų susirin
kimas, į kurį atsilankė apie 
keturiasdešimts nuo 1 a t i n i ų 
“Laisvės” rėmėjų. ,

Pirmiausia S. Šimaitis atida
rė susirinkimą, paaiškindamas 
sušaukimo tikslą, kad reikia 
gauti “Laisvei” naujų skaity
tojų; taipgi turim rengtis prie 
“Laisvės” naudai 4 liepos pik
niko, kuris įvyks Maynard, 
Mass.

Pradėjus diskusijas, tuoj 
pribuvo ir “Laisvės” adminis
tratorius, d. p. Buknys. Užė
męs kalbėtojo vietą, pasakė 
gerą prakalbą apie abelną pa
saulinį darbininkų, judėjimą ir 
kokią mes taktiką turim var
toti su kitų sriovių žmonėmis. 
Taipgi nurodinėjo “Laisvės” 
finansinį stovį. Sako, jeigu ko
lonijų draugai nesurengtų 
bankietų ir piknikų, vien tik 
iš skaitytojų “Laisvė” negalė
tų pasilaikyti. Priminė ir apie 
“Laisves” naudai rengiamą 
pikniką 4 liepos.

Susirinkusieji padarė suma
nymą, kad Montello reikia su
rengti “Laisvės” naudai ban- 
kietą ateinantį rudenį. Apie 
trylika draugų paėmė parda
vinėti “Laisvės” pikniko įžan
gos tikietų. Buvo daug klausi
mų, į kuriuos drg. Buknys tei
singai atsakinėjo.

Su Darbais Čionai Nekas.

Diamond Shoe Co. pereitą 
metą per devynis mėnesius, 
apie septynius šimtus darb. 
vargino, uždarius laikė dvi 
dirbtuves. Tik šiais metais pra
džioj vasario, pradėjo dirbti. 
Nors algos buvo nukapotos, 
bet vistiek darbininkai džiau
gėsi gavę nors keletą dolerių 
užsidirbti. Dabar komp. pas
kelbė, kad sustos dirbus mote
riškus batelius. Apie 200 darb. 
netenka darbo. Kurie su 
šeimynomis, pas tuos matos di
delis nusiminimas. Kitos dirb
tuvės irgi nepergeriausia 
ba. Darbininkų algos yra 
mos. Nors pereitą žiemą 
kėlė 5 centus ant dolerio, 
tas mažai ką reiškė.

* * *
Brotherhood unija gausiai 

remia Lewiston, Me., streiką. 
Ant blankų kolektuoja pinigus 
po dirbtuves, o iš generalės 
kasos paaukavo jau 9 tūkstan
čius dolerių. Finansų generalis 
raštininkas D. Collins, per ke
lias savaites išbuvo Lewiston, 
streiko lauke, ir savo akimis 
matė darbininkų pasiryžimą 
kovot už pripažinimą unijos 
ir didesnį duonos kąsnį. Gali
ma sakyti, kad Mass, valsti
joj nėra tokio miestelio, kuria
me darbininkai nekalbėtų dėl 
įsteigimo industrinės unijos — 
CIO. Šalna.

Darbininkas Prašalintas iš 
Darbo, Unijos Sugrąžintas 

Atgal
Vienas darbininkas buvo 

padėtas ant tokio darbo, ku
rio sveikata negali atlaikyti. 
Tada jis tapo 'pavarytas iš 
darbo. Bosas tą darė, nes dar
bininkas buvo jam nepaklus
nus. Bet unija privertė darbi
ninką grąžinti atgal ant to pa
ties darbo, kur pirmiau dirbo.

čionai pasirodo, kad vienas 
už visus, o visi už vieną gali 
priversti bosus skaitytis su 
darbininkų teisėmis.

Pavieni kova negązdina darb
davių. Tiktai organizuota kova 
priverčia bosus gerbti darbi
ninkų teises.

Reporteris.

YONKERS, N. Y
Klaidos Atitaisymas.

Geg. 21 d. “Laisvėje” tilpo

Clement Vokietaitis į
LIETUVIS ADVOKATAS

5 50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 j

< Brooklyn, N. Y. I

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-71T9 

Brooklyn, N. Y.
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Brooklyno Aido Choras, kuris dainuos šiame išvažiavime.
Dailės programą duos BrOoklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabetho Bangos Choras ir 

Great Necko Pirmyn Choras.
KELRODIS iš Elizabetho and West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gatvekarį 49. ir važiuokit į vakarus iki 

Garwood stoties. Išlipę eikit iki North Ave., sukite po dešinei iki Cedar Street ir paskui eikite Cedar Streetu iki Brook
side Hospital, sukite po kairei ir Division Avenue iki Meadow Grove. Ten bus piknikas. j

Automobiliais važiuokite i Elizabeth, N. J. Važiuokit North Broad Street iki Westfield Ave. Westfield Ave. važiuo
kite iki North Ave., Garwood, N. J. North Ave. važiuokite iki Cedar Street. Čia sukite po tiesei, kaip aukščiau nurodyta.

dir- 
že- 
pa- 
bet

Waterbury, Conn
CIO Unija Smarkiai Veikia— 

Kur Vienybė, Ten Galybė

Kur tiktai nueini, tenai gir
dėsi darbininkus kalbant apie 
CIO uniją. Kas savaitę šimtas 
darbininkų stoja į CIO uniją. 
Nors unija nesenai pradėjo 
čionai organizuotis, bet dides
nė pusė darbininkų jau prigu
li prie jospr darbininkai pri
vertė kompanijas skaitytis su 
unija. Kai kuriuose rūmuose 
jau visi priklauso prie unijos. 
Kompanijos gerai žino, kad 
CIO unija šposų nekrečia, bet 
veda tikra kova už darbinin
kus ir priverstos skaitytis. Pa
sirodo, kad vienybėje—galybe.

Šiomis dienomis įvyko seka
mas atsitikimas Chass kompa
nijos dirbtuvėj. Viename rūme 
darbininkams numušė mokes
tį. Kurie dirba nuo kavalkų ir 
uždirbdavo $28.00, tai pada
rė $18.00. Darbininkai prane
šė unijos komitetui. Komite
tas paskelbė sėdėjimo streiką. 
Neilgai trukus, kompanija su
grąžino seną mokestį. Tas pa
bodo, kur vienybė, tenai galy
bė. Jeigu darbininkai nebūtų 
organizuoti, tai ir mokestis 
būtų pasilikus numušta.

korespondencija apie mirtį V. 
Kumiečienės. Bet vietoj Ku- 
miečienės, buvo parašyta 
“Kumiežienė.” Šiuo ši klaida 
atitaisoma. Rep.

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Craborius (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.

Te). Stagg 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.

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

Josephine Kasmočius Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

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

JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION
91 Steamboat Road, Great Neck, N. Y

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

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišini.

Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai 
yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 

Degtinių, Vyno ir Alaus

ir

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

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Prašome visų pasižymėti, 
jog sekmadienį, 4-tą liepos, 
įvyks “Laisves” 
Brooklyne. Bus laikomas

piknikas

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

Dalyvaus chorai is arti ir toli 
ir bus sportiškų grupių.

DVI DIENOS ŠVENTE
Ant rytojaus, po “Laisvės” pinikui, bus neprigulmy* 
bes pasiskelbimo šventė, paprastai vadinama Fourth 
of July. Kadangi 4-ta liepos pripuola sekmadienį, tai 
Neprigulmybės Pasiskelbimo Šventė būna perkelia
ma į pirmadienį. Tai turime švente po piknikui ant 
rytojaus. Puiki proga iš kitų miestų atvažiuoti į 

pikniką ir pasisvečiuoti New Yorke.
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Įvairios Clevelando Žinios
r\ D ® u s ® ■ _____ ____ . Puslapis Beaktas

Skaitlinių fabrikantai; kapito
nas Jonas Savickas; darbinin
kų laimėjimai; laivas sprogo; 
kam taip neaiškiai rašyti; pa

remkime Ispanijos Liaudį
Majoro Burtono bedarbių 

“tyrinėtojai” šiomis dienomis 
paskelbė, kad iš 24,000 šalpą 
imančių, surasta 1,219 “chis- 
lerių”. Bet kaip jie surasta? 
Ogi sulig buvusio CCRA. di
rektoriaus Mock, tiem 1,219 
nebuvo siųsta joki kvietimai 
persiregistravimui ir norima iš 
jų, kad atsilieptų j “tyrinėto
jų” patvarkymą. Neatsiliepu
siuosius pakrikštijo “chisle- 
riais.”

darbininkams numušė algas. 
Streiką veda CIO.

Berašant šią žinią, išėjo į 
streiką 7,000 plieno darbinin
kų keturiose išdirbystėse. Cor
rigan-McKinney 3,700; Upson 
Nut 1,700; Truscon Steel 
1,100 ir Steel Tubes 500. Prie 
visų dirbtuvių pikietuojama 
masiniai.

tuos 10 dienų paaukaukime 
nors dalį savo pietų.

Clevelando Draugijos, ku
rios rėmėte ir aukavote iki 
šioliai, atsiminkite, kad ir da
bar yra reikalas padėti šiai 
Komunistų Partijos paskelbtai 
plačiai rinkliavai. Kurių iž
duose yra pinigų-, paskirkite 
dalį Ispanijos kovotojams, ku
rie grumiasi su Hitlerio ir 
Mussolinio fašizmu. Ten dar
bo liaudis aukauja viską. Da- 
sidėkime pagal išgalę.

M-ka.

Scranton, Pa. Bayonne, N. J.

Burtono “tyrinėtojai”, žino
dami, kad teisingu keliu ve
dant perregistravimą negalės 
pasiekti sau tinkamų skaitli
nių, tai padarė fiktyviu. Tas 
pats Mock nurodo, kaip ir ki
tos “skaitlinės,” kurias vietos 
didlapiai skandalija, yra pa
gamintos sulig užsakymo. Pa
vyzdžiui, Mock sako: “kuomet 
tyrinėtojai skelbia, gegužio 
mėn. sumažėjo skaičius šalpą 
imančių ant 30%, palyginus 
su kovo mėn. skaitline, tai ir 
čia tas pats pasikartoja su tais 
žmonėmis. Jie, lygindami ko
vo mėn. surašą, deda 4,000 
naujų aplikantų, o geg. mėn. 
skaitlinėje jų apie 2,500 ne
įskaitoma ir dar pagaliaus virš 
1,200 išimama iš šalpos listo. 
Tokiu būdu lengva sumažinti 
ant 30% šalpos skaitlinė.”

Karpius savo gazietos pas
kutiniam num. džiaugsmingai 
rašo: “Gen. Molą pliekia kai
riuosius Baskus prie Bilbao.” 
Ir priduria savo fAšistinį pri- 
smoką: “Geg. 14 d. Ispani
jos pakraštyj užėjęs ant minos 
sprogo ir nuskendo Anglijos 
karo laivas, žuvo apie 10 vy
rų.” Prisibijau, kad pats Kar
pius nesprogtų kurią dieną už
ėjęs ant sau nepatinkamos ži
nios. Iš apmaudos prieš Is
panijos liaudį nebesuduria nei 
melo galų. Tai fašistuko visa 
“išmintis” kvailam melavime.

Korespondentų Balsai

Nežinia dėlko “Naujienų” 
kor. vengia aiškiai rašyti apie 

I Ispaniją. Pereitos savaitės ži
niose užtikau sekančią žinu
tę: “Miesto auditorijoje nese
nai įvyko didelis mitingas Is
panijos klausimu. Kalbėtojai 
nušvietė abiejų pusių būklę. 
Jie nurodė, kokią nepaprastą 
žalą neša Ispanų tautai dabar
tinis karas. Įvardijo taip pat ir 
šio karo tikruosius kaltinin
kus. Aukų Ispanijos respubli
kos gynėjams liko surinkta 
per kelius šimtus.”

Taigi, kuomet dabar eina J. 
V. Kongrese svarstymas už 
skyrimą sekantiems metams 
bedarbiam pinigų, tai p. Burto, 
nai, padiktuoti iš Prekybos 
Buto rojalistų, dirba, kad pa
rodžius, jog bedarbių skaičius 
mažėja. Nes kuo mažiau bus 
skirta bedarbių šalpai pinigų, 
tuo bus lengviau galima iš
naudoti išalkusius bedarbius 
prieš dirbančius unijistus. 
Taip mano šios šalies darbda
vių associacija. Bet nepavyks. 
Amerikos darbininkai, dirban
ti ir bedarbiai, nesustos mar- 
šavę pirmyn.

“Garsusis” John Savage 
(Savickas), pol. kapitonas 
vandalų skvado, sako tyrinė
jęs paskutinių dienų tų niek
šų aktus, kurie daugiausia pa
sireiškia automobilių garduo
se (parking lots). Vandalai 
naudoja cheminius skysčius. 
Juos užliejus ant automobilio, 
tuojau jo dažus nuėda. Preky
bos Buto užsukta vietos spau
da kaltina uniją, kuri užsiima 
organizavimu gardų aptarnau
tojų. Kapitonas’ Savickas jau 
keli metai kaip seka, tyrinėja 
ir jieško vandalistų. Bet ne 
jam juos surasti. Jis greičiau 
juos apsaugos, lygiai kaip 
streiklaužius.

Taip pat aprašoma gegužes 
5 d. masinis mitingas, kuria
me kun. Michael O’Flanagan 

i kalbėjo. Man nesuprantama, 
kodėl “N.” bedarbis gailėjosi 
pasakyti, kad Airijos katalikų 
kunigas užstojo Ispanijos liau
dį ir prašė aukų dėl medika- 
lės paramos. Kodėl nepasaky
ti, kokis tas “dabartinis ka
ras”? Vietos kapitalistų laik
raščių bendradarbiai aiškiau 
apraše minėtą mitingą. Kodėl Į 
“N.” kor. to nors tiek nepa- 
darė, nesuprantu.

Geg. 20 d. čia mirė Mykolas 
Viknus. Gyveno po num. 1569 
E. 41st St. Sulaukęs 52 metų 
amžiaus, atsiskyrė nuo savo 
šeimos. Paėjo iš Lietuvos— 
Varnių parapijos, Telšių aps
kričio. Šioj šalyj išgyveno 34 
metus, Clevelando 27. Paliko 
moterį Oną ir penkis vaikus: 
Vincą, Juozą, Mykolą, Katriu
kę ir Ameliją. Palaidotas iš 
Šv. Jurgio bažnyčios geg. 24 
d. Aptarnavimu rūpinosi gra- 
borius Nikodemas Wilkelis.

Electric Vacuum Cleaners Co. 
skubomis pakėlė darbininkam 
5c. valandai ir panaujino ant 
metų sutartį su ADF. Kon
traktas pasibaigia gale birže
lio mėn. Kodėl kompanija su
skubo ir algą pakelti, ir sutar
tį panaujinti? Ogi tam, kad 
CIO unijai užbėgus už akių. 
Abieji bijo, kad atėjus išsibai- 
gimo sutarties laikui, darbi
ninkai nenubalsuotų už CK). 
Dabar 80% stovi su industrine 
unija, čia dirba apie 800 dar
bininkų.

780 Globe Machine & Stam
ping Co. darbininkų laimėjo 
savaitės sėdėjimo streiką. Al
gos pakelta 8c. valandai, se
niority teisės, vakacijos ir CIO 
unija pripažinta.

1,500 Welding Co. darbinin
kų gavo pakelti 5c. valandai. 
Sutartis pasiekta su kompani
ja, pasidarbavus trim ADF. 
unijom. Komercinių automobi
lių taisymo garažių darbinin
kai laimėjo 12% pakėlimą al
gos. Laimėjusių skaičius siekia 
virš 2,000.

White Sewing Machine Co., 
darbininkai (geg: 27 d.) pra
dėjo sėdėjimo streiką. Reika
lauja algų pakėlimo ir unijos 
pripažinimo. Jau visą savaitę 
buvo vedamos derybos, bet 
kompanija atsisakė reikalavi
mus išpildyti, čia nuo 1929 m.

Su geg. 30 d. prasidėjo pla
tus vajus dėl Ispanijos liau
dies paramos. Visų pažangių
jų ir demokratiniai nusistačiu
sių clevelandiečių pareiga per 
tas 10 dienų kuo nors paremti 
Ispanijos kovotojus. Be Ispa
nijos liaudies, liaudiečių fron
te yra apie 2,000 amerikiečių, 
kurių tarpe yra desėtkas ir 
mūsų brolių lietuvių. Vien iš 
mūsų Ohio valstijos Abraham 
Lincolno batalione randasi 
virš šimtas jaunuolių. Tad per

Simpsonienė Negaus Karališ
kos Didenybės Titulo

London.—Kai buvęs Ang
lijos karalius Edwardas ap
sives su amerikiete “gyva
našle” Warfield-Simpsonie- 
ne, jinai negalės vadintis 
“jos karališka aukštenybė,” 
o tik “jos mylista;” bet Ed
wardas bus tituluojamas 
“jo karališka aukštenybė.” 
Taip patvarkė dabartinis 
Anglijos karalius Jurgis 
Šeštas, Edwardo brolis, geg. 
28 d.

Sakoma, karalius Jurgis 
norėjęs duot “karališkos 
aukštenybės” garbę ir 
Simpsonienei, bet to neleido 
Anglijos ministerių kabine
tas ir episkopalų bažnyčios 
vyskupai.

Šį ketvirtadienį įvyksta 
Edwardo civilės vedybos su 
Simpsoniene, Mons, Franci- 
joj.

Ir Mano Žodis Dėl 
Korespondencijų

Skaitau straipsnį draugo A. 
Vitkaus, kuris tilpo “Laisvėje” 
už gegužės 19 d. Atydžiai per
skaičiau taip pat ir redakcijos 
prierašą, kur sakoma, kad Vit
kus labai rūsčiai kaltina re
dakciją ir apgailestauja, kad 
jisai iki šiol tylėjo.

Man atrodo, kad tame Vit
kaus rašte pasakyta daug tei
sybės. “Laisvės” redaktoriai 
su mūsų korespondencijomis 
elgiasi perdaug savotiškai. Aš 
pats rašinėju “Laisvei” apie 
aštuonius metus ir turiu pri
pažinti, kad tik vienas mano 
rašinys tilpo ištisai, kaip aš 
parašiau. O visų kitų galvos 
nutrauktos, o uodegos pridė
tos, taip, kad išeina visai su
darkyta korespondento mintis.

Gerai, draugai, jeigu patai
sydavote, kada mes tik pradė
jome rašinėti. O dabar jau 
mes esame išsilavinę ir senes
nių korespondentų ; raštų re
daktorius turėtų tiktai rašy
bą pataisyti, sutrumpint ar vi
sai netalpint, bet ne nuo sa
vo ausies parašyti ir korespon
dento vardą padėti.

Kaip tik dėl tos priežasties 
draugas Vitkus ir kiti nustoja 
rašę į dienraštį. Tai labai di
delę klaidą darote, draugai. 
Ir kas gi atsitiktų, jeigu dėl 
vieno redaktoriaus elgesio re
dakcija neturėtų kuomi užpil
dyti dienraštį.

Mano patarimas draugams 
korespondentams, kurie užpy- 
kstate ant redaktorių už su
darkymą korespondencijų. Ne
reikia nustot rašius, o dar rei
kia padvigubintai rašinėt. 
Bombarduokime savo mokytus 
redaktorius kritikos kanuolė- 
mis nors du kart į savaitę. Jie 
turės skaitytis su mumis sava
moksliais.

Kartą mačiau “Laisvėje” ra
šant draugą Pacific. Irgi sa
vamokslis draugas. Jis sako, 
kad pradėjus jam rašinėti į 
/‘Laisvę,” du vakaru išsėdėjęs 
iki dvyliktos valandos, kol 
parašęs 10. puslapių korespon
denciją. O redakcija be nie
kur nieko numetė į gurbą.

Atsimenate po metų atgal 
generalį streiką San Francis
co. Su kokiu godumu mes 
skaitėme korespondencijas, 
kurias rašė tas pats draugas.

Dešimt puslapių į gurbą, 
dar ne daug, drauge Pacific. 
Aš parašiau atsiminimus iš 
Dėdės Šamo armijos laike pa
saulinio karo. Tai buvo 50 pu
slapių ir prasėdėjau dviejų 
mėnesių vakarus. O viskas 
nuėjo į gurbą. Bet aš už 
tai nekaltinu redakcijos, ba 
pats žinau, kaip mano ten bu
vo silpnai parašyta. Bet man 
reikėjo sugrąžinti ir aš bu
čiau perrašęs jau daug geriau.

Dar redakcija sako Vitkui, 
kad turite žinoti, kad redakci
joj nedirba priešai, o tik

■ draugai. Gerai, draugiškai aš 
patariu redaktoriams perskai
tyti draugo J. Stalino užbaigos 
žodį Komunistų Partijos ple
nume, kuris tilpo “Laisvėje” 
geg. 10 ir 11 dd. Jisai aiškiai 
pasako, kad mokintis reikia iš 
apačių, nuo mažyčių žmonių. 
Stalinas prirodė, kaip du pa
prasti nariai bemoksliai ėmė ir 
iškėlė blogus darbus savo mo
kytų viršininkų. Reikia ne tik 
vadovaUt masėms, bet ir mo
kytis iš jų. Taip sakė Leninas.

Susnikų Jurgis.
Nuo Red. — Redakcija su

grąžina visus netalpinamus 
raštus savo bendradarbiams 
ir korespondentams, kurie to 
pareikalauja. Turėjo taip bū
ti ir su d. Susnikų Jurgio ilgu 
straipsniu. Jau senas laikas, 
neatsimename, kaip tas užsi-

Apie Kun. O’Flanagan 
Prakalbas

Gegužės 22 dieną čionai bu
vo surengę prakalbas kun. M. 
O’Flanagan, kuris nesenai at
vyko iš Airijos rinkti aukų dėl 
medikalės pagelbos Ispanijos 
valdžiai. Bet kaip tik pasirodė 
pranešimas, kad kun. O’Flana
gan kalbės Scrantone, taip 
greitai vietinė spauda, ypatin
gai “Scranton Times”, pra
pliupo šaukti, jog tai didelis 
nusidėjimas katalikams klau
syti minėto kunigo kalbos ir 
didelis įžeidimas katalikų baž
nyčios jam rengti prakalbas. 
Bet kodėl? Nagi būk už tai, 
kad kun. O’Flanagan esąs iš
mestas iš tarpo brolių Kristu
je. Vienok tikroji priežastis, 
tai ta, kad kun. O’Flanagan 
ne su kruvinais fašistais, bet 
prieš juos. Tačiaus, nepaisant 
kapitalo organų šauksmo, ke
liolika šimtų žmonių susirinko 
pasiklausyti minėto kunigo 
kalbos.

Kun. O’Flanagan nurodė 
priežastis civilio karo Ispani
joj ir kad bažnyčia visados ir 
visur stoja išnaudotojų pusėn. 
Taip ir Ispanijoj, dvasios va
dovai stovėjo ir stovi su išnau
dotojais ir kraugeriais fašis
tais, kurie su pagelba Hitlerio 
ir Mussolinio skandina Ispani
jos liaudį kraujuose dėl labo 
privilegijuotų parazitų. Dar 
primine, kad gen. Franco yra 
didelis degintojas ir griovėjas 
bažnyčių.

Taip jau priminė, kad Ame
rikos J. V. Raudonas Kryžius 
teikia medikalę pagelba Ispa
nijos fašistams, bet nieko ne
gelbsti demokratinei Ispanijos 
valdžiai.

Taipgi nupeikė kardinolus 
ir vyskupus, kad jie visados 
laimino ir laimina ginklus ir 
ištisas armijas kiekviename 
kare, kad tik daugiau ir sėk
mingiau išžudytų priešingos 
pusės nekaltų žmonių už val
dančiąją klasę.

Reikia pasakyti, kad kun. 
O’Flanagan pasuke gana ge
rą kalbą. Ir noks prieš pra
kalbas vietine išnaudotojų 
spauda ir plačiai išsižiojo 
prieš šį kunigą, bet praėjus 
prakalboms nedrįso bent ką 
užginčyti, tik įtalpino gana 
gerą dalį prakalbos ir užsi
čiaupė be jokių “komentarų.”

Dėl tiek publikos, tai reikia 
pasakyti, kad aukų surinko 
permažai dėl meclikalės pagel
bos Ispanijos demokratinei 
valdžiai. Surinko tik $138.84.* * *

Geg. 26-tą dieną užsidegė 
sen<ų geležų ir kitų daiktų pa
talpa (junk yard) ir begesi- 
nant įlūžo degančio namo sto
gas sužeidžiant net 13 gaisri
ninkų — du gana pavojingai.* * *

Geg. 25 dieną tapo užmušta 
3 metų amžiaus Russell mer
gaitė. Mergaitė išbėgo į gatvę 
žaisti ir staiga pro stovintį ve
žimą iššoko į vidurį gatvės ir 
pakliuvo po sunkvežimio ra
tais. Tai vis tėvų nepridaboji- 
mas savo kūdikių, kad leidžia 
žaisti gatvėj, kuria eina di
delė važiuotė.* * *

Netikėtai teko nugirsti, kad 
tūli serantoniečiai slaptai or
ganizuoja busą į “Laisvės” pi
kniką 4 d. liepos į Brooklyną. 
Ir jau sakoma turi apie 20 pa- 
sažierių užsirašiusių ir “zadot- 
kus” įdavusių. Gero pasiseki
mo !

Parašysiu ir Daugiau.

West Hanover, Mass.

Iš ALDLD 212 Kuopos 
Susirinkimo

Reikia atžymėti, kad mūsų 
kuopoj tarpe narių yra taika 
ir pasitikėjimas, nėra ypatiš- 
kumų. Nariai nesivaržo dėl 
vietų vadovybėj. Kurie veikia 
bent ką, turi įvalias užsiėmi
mo. Bet yra draugų, kurie ga
lėtų paaukoti nors biskelį sa
vo liuoso ir nuobodaus laiko 
dėl gero visuomenės ir tuomi 
pasmarkintų darbininkišką 
veikimą, tačiaus nesistengia.

Per susirinkimą įstojo į kuo
pą jaunuolis J. Barštis. Dabar 
kuopoj turime tris jaunuolius, 
būtent, O. Janiunaitę, J. Če- 
pinską ir Barštį.

Susirinkime buvo skaitytas 
ir diskusuojamas atsišaukimas 
Lietuvių Laisvamanių Draugi
jos 2 kuopos, tilpęs “Laisvėj” 
gegužės 13 d. Raginama or
ganizuoti laisvamanių kuopas. 
Mūsų ALDLD kuopos narių 
nuomone, kad tokis atsišauki
mas ne vietoj ir nevertas pri
tarimo. Kadangi ALDLD yra 
darbininkų kultūros organiza
cija ir turi užtenkamai vietos 
dėl visų laisvai protaujančių 
lietuvių. Vietoj organizavus 
lietuvių laisvamanių kuopas, 
reikia bendrint, stiprint spė
kas ALDLD organizacijoj, ku
ri aiškina abelnai visų išnau
dotojų tikslus, kaip kapitaliz
mo, religijos, fašizmo ir tt. 
Todėl ir draugams laisvama
niams pakankamai plati dirva 
ALDLD organizacijoj veikti ir 
skleisti laisvamanybę.

Kp. Sekr., K. Maziliauskas.

KELRODIS: Iš New Yorko apy
linkes automobiliais važiuojant nuo 
Trentono važiuokite River Road, per
važiavus Riverside miestelį už puses 
mailės privažiuosite Cambridge, N. J. 
Pasisukite po kairei per gelžkelj, ten 
stovės vienas draugas, kuris nurodys 
Pikniką. Važiuojant busu, paimkite 
su užrašu “Philadelphia”.

Kviečia Kom.
(129-131)

moterys darys lenktynes, vinis su- 
kalstys į medį. Bus įvairiausių gė
rimų ir užkandžių. Todėl kiekvienas 
nepamirškite dalyvauti. Turėsite 
smagų laiką. LDS 57 Kp. Koresp.

(129-131)

Bitininkų Atydai

PRANEŠIMAI 1S KITUR

Neblogas Nutarimas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 69 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą ir nuta
rė paaukoti iš savo iždo pen
ktus dolerius dienraščiui “Vil
niai”. Taip pat nutarė parem
ti Ray M'oskus, LDS 80 kuo
pos narį. Iš iždo .paaukojo $5.

Paul Kairis.

Berlin, birž. 1.—Miesto 
gyventojai neparodo jokio 
pritarimo kariškoms Hitle
rio aviantiuroms prieš Ispa
niją.

baigė. Jei neklystame, draugui 
rašėme, kodėl tie atsiminimai 
netinka spaudai. •* ’

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. birželio, 735 Fairmount Ave. 
7:30 v. v. Brangūs Draugai ir Drau
gės, visi dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus išduoti, du raportai, 
vienas “Laisves” bankieto, o antras 
10 kp. pikniko. Tai matote, kiek tu
rėsime svarbių dalykų išgirsti ir 
išspręsti, kur tuos pinigus dėsime.

Kp. Sekr. J. S. Rainys.
(129-131)

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

susirinkimas įvyks penktadienį, bir
želio 4 d. pas drg. N. Macukienę, 16 
Carver St. 7:30 vai. vak. Draugės, 
šis susirinkimas bus gana svarbus, 
kviečiame visas nares dalyvauti ir 
išgirsti visą raportą nuo pereito 
bankieto. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių prie Moterų Skyriaus.

M. Kulbienė, Sekr.
(129-131)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, birželio 4 d., 7:30 vai. 
vak. 3014 Yemans. Visi nariai būkite 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. A. V.

(129-131)

WORCESTER, MASS.
Birželio 6 d., sekmadienį, įvyks 

LDS 57 kp. piknikas, Olympia parke 
prie ežero kranto, kur galima mau
dytis. Yra moderniška sale, bus mu
zikalia programas. Brolių Streimikių 
orkestrą grieš šokiams, žaislų pro
grama su lenktynėmis ir dovanomis, 
vaikų ir mergaičių bėgimo lenktynės,

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

Negana, kad turėsit nuostuolj, bet 
būsit priversti atlikti barbarišką dar-

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietaisą ir 
šom patarimus, lietuviškai ir a 
kai, ir siunčiam j visas dalis paslaulio, 
tik už Vieną Doleri.

Naudojant mūsų patarimus su 
taisais, netik ligos dingsta, bet 
gija su produkcija padidėja i 
nuošimčių. J, kitokius klausimu^ per 
laiškus neatsakinėjam.

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

para- 
. igliš-

prie- 
ener- 

ki 75

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

VARPO KEPTUVE
BINGHAMTON, N. Y.

Pirmas šių metų piknikas įvyks 
sekmadienį, birželio (June) 6, 1937, 
J. K. žvirblio Farmoje. Rengia LDS 
Jaunuolių 223 kp. Prasidės 10 vai. 
rytą.

Šiame piknike bus eilė kontestų ir 
atsižymėję asmenys gaus dovanas.

1. Virvės traukimas.
2. Lenktynės maišuose.
3. Vinių kalimas į medi.
4. švilpimas.
Bus ir kitokių žaidimų; taipgi šo

kiai.
Publika bus aptarnauta skaniais 

valgiais ir gėrimais.
Visus lietuvius—senus ir jaunus 

—širdingai kviečiame atsilankyti ir 
smagiai praleisti dieną!

Rengėjai.
(130-132)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 149- 

tos kuopos įvyks sekmadienį, 6 d; 
birželio, 10 vai. iš ryto, pas draugus 
Mickus, 2316 E. Margaret St. Prašo
me visų būti laiku. Sekr. A. R.

(130-132)

CLEVELAND, OHIO
Clevelando Lietuvių Draugijų Ko

miteto susirinkimas įvyks 8 d. bir
želio, 8 vai. vak., 920 E. 79th St. 
Reikale kas link svetainės palaikymo 
ant toliau. Visi atstovai nuo draugijų 
dalyvaukite, nes šis susirinkimas yra 
šaukiamas “ekstra.”

Taipgi Clevelando laikraščių vaji- 
ninkų susirinkimas įvyks tą vakarą, 
nes turime rengtis prie spaudos pik

niko, liepos 11 d. Laiko nedaug, bet 
tikietukų dar mažai turime išplatinę. 
Prašome visus “Laisvės” ir “Vil-
nie” skaitytojus dalyvauti, nes to 
pikniko pasekmės priklausys nuo 
mūs visų. Galėsite išgirsti raportus 
delegatų nuo “Laisvės” ir “Vilnies” 
suvažiavimų.

ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 8 d. (tuoj po virš minėtų 
susirinkimų). Visi nariai dalyvauki
te. Priežastis atlikt ant syk tris su
sirinkimus vienu vakaru, tai stoka 
vakarų. Pasistėngkime, kad atliktu
me sėkmingai visus tris susirinki
mus. B. Kirstukas.

(130-132)

BALTIMORE, MD.
(Ferndel, Md.)

ALDLD 25 kp. rengia pikniką, bir
želio 6 d. Pradžia 10 vai. ryto. Vie
ta visiems gerai, žinoma, Pužaičio 
ūkėje, Ferndel, Md. Šiame piknike 
leidžiama Shenaridbah’rio moterų 
rankų darbo lovai kaldra. Bus val
gių ir gėrimų ir gera muzika. Kelro
dis: Mašinoms važiuokite Westfort 
Road iki Catnp-Mėd Rd. iki Linthi
cum Heights. Privažiavus pirmą 
gelžkelj, dar pavažiavus 150 pėdų 
nuo gelžkelio, privažiavę pirmą kryž- 
kelj, sukit po kairei. Važiuokite tie
siog į pat Pužaičio kiemą.

(130-132)

BURLINGTON, N. J.
Birželio 6 d. įvyks puikus ir linki

mas piknikas Lietuvių Laisvės My? 
lėtojų Pąšalpinės Draugijos Cambrid
ge, N. J. Pradžia 10 vai. ryto. įžan
ga 25c. Gerb. Philadelphijos, Cam- 
deno ir apylinkės visuomene, visi 
skaitlingai dalyvaukite šiame pikni
ke, kuris įvyks gražiame parke. Yra 
didelė naujai perdirbta svetainė, tu
rėsime gerą orkestrą šokiams ir taip
gi skanių užkandžių ir gėrimų. Čia 
galėsite susitikt su pažįstamais ir 
įsigyti naujos pažinties.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi.

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

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

Varpas Bakery,

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato- 

I me greit į jūsų natnus. Prašome įsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
, .... (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
r 485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas Ketvirtad., Birželio 3, 1937NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pareiškimas LDS Trečio 

Apskričio Kuopoms
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo .Trečio Apskričio Jau
nuolių Skyriaus įvyks posėdis 
sekmadienį, birželio 20 dieną, 
“Laisvės” salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. Prasidės 
lygiai kaip 10 vai. iš ryto.

Į susirinkimą yra kviečiami 
visų šio Apskričio kuopų jau
nuoliai. Taigi, kuopos, kurios 
turite jaunuolių, pasirūpinkite 
pasiųsti į čia kalbamą konfe
renciją, kad ir po keletą jau
nuolių. Lai jie susipažįsta su 
jaunimu ir su jų veikimu.

ši konferencija turi du tik
slu :

1. ) Išrinkti iš suvažiavusių 
tarpo delegatus į Nacionalę 
Jaunuolių konferenciją, kuri 
bus laikoma liepos 7 dieną, 
Chicago, Illinois.

2. ) Išdirbti tinkamus pla
nus, kaip pigiau ir patogiau 
pasiekti minėtas miestas.
, Kaip matote, draugai, susi

rinkimas yra šaukiamas svar
biu tikslu, todėl rūpinkitės 
kuodaugiausia jaunuolių iš
rinkti iš savo kuopos ir pri
siųsti į šią konferenciją.

Dar vienas svarbus dalykas, 
kuris yra surištas su šia jau
nuoliu Nacionalę Konferenci
ja, tai finansinis klausimas. 
Mes žinome, kad -delegatai į 
Chicagą tuščiu kišenių nega
lės nuvykti. Tad su šia pro
ga noris atsikreipti į kuopas 
aukų, kiek kuri galite, paau
kaukite! Jei iždas tuščias, tai 
parinkite 
prisiusite, 
jaunuoliai

Pinigus 
legatams,
konferenciją atveš ir perduos 
Jaunuolių Skyriaus išrinktam 
atstovui tuo reikalu rūpintis. 
Kuri kuopa neturite jaunuo
lių ir norite paremti jaunuo
lius finansiniai, tai malonėkite 
pasiųsti 
tis, 214 
ark, N.

susirinkime; kiek 
tiek bus gerai, ką 
labai jvertins.
galite priduoti de- 
kurie .važiuodami į

sekamai: A. Kairukš- 
Van Buren St., New-

Trečio Apskr. Sekr.

Am. Civilio Karo Veteranai 
Maršavo Atminimų 

Dienos Parade
Die

dai y-
Tradicinės Atminimų 

nos parade New Yorke 
vavo 21,000 maršuotojų, ku
rių pirmose eilėse ėjo Ame
rikos Civilio Karo seneliai ve
teranai. Seniausias iš jų yra 

metų, jauniausias—89 me- 
Senukai maršavo pustre- 
bloko, paskui užėmė vie- 
ant žiūrovų pastolio. Mar-

94 
tų. 
čio 
tas 
šavime dalyvavo 13, jų tarpe
vienas negras. Kiti trys visą 
laiką pasiliko ant pastolio.

Pereitų metų parade mar
gavo 23 Civilio Karo vetera
nai.

Thomas M. Streich, 91 me
tų, maršuotojų komandierius, 
sakė niekad nepamiršiąs savo 
igmaršavimo malšinti vergų 
savininkų sukilimą. Jis du syk 
slapta pabėgęs iš namų būda- 
damas 16 ir 17 metų, kad ka
riauti Granto armijoj.

Po jų maršavo kitų karų 
veteranai, taipgi Amerikos Le
gionas, kurio Pirmo 
priešakyje maršavo 
LaGuardia.

Parado žiūrėtojų 
ma į 140,000.

Bataliono 
majoras

priskaito-
Rep.

Ignas Karpavičius Mirė

Liet. Atletų Susirinkimas
Lietuvių Atletų Kliubo su

sirinkimas įvyks šio penkta
dienio vakarą, 4 birželio 
(June), savoj patalpoj, 168 
Marcy Ave. Yra labai svar
bių reikalų, tad visų narių pa
reiga dalyvauti.

Sekretorius.

Ateivių Gynimas Padėjo 
Išgaut Pilietybę

Amerikos Ateivių Gynimo 
Komitetui pasidarbavus Ru
dolf Rui, 32 metų, čion gimęs, 
bet Italijoj augęs, Valstybės 
Department© tapo pripažintas 
Amerikos piliečiu. Ruiso tė
vas, natural izuotas pilietis, jį 
išvežė Italijon 3 metų, jis su
grįžo sulaukęs 23 metų. Kada 
jis kreipėsi gauti pilietybės 
liūdymą, jam buvo atsakyta, 
kad jis nesąs Am. piliečiu.

Aldermanas Morris prieš 
Mažinimą WPA Darbų

Pasirįžusius siekt giliau į 
bedarbių pustuštį bliūdą poli
tikierius nustebino Aldermanų 
Tarybai įteikta rezoliucija 
per republikoną aldermaną A. 
Newbold Morris. Joj ragina 
taryba pasisakyt, kad ji prie
šinga bile mažinimui WPA 
darbų, kol darbininkai nėra 
paimti privatinės industrijos, 
ir kad taryba pareikalautų 
J. V. Kongreso ir prezidento 
paskirt reikiamą sumą WPA 
darbų palaikymui.

įspūdinga Jaunimo 
Dienos Pramoga

Rinkliava Ispanijai
Šį vakarą ir rytoj vakarą, 

3 ir 4 birželio, visi norintieji 
pasidarbuoti Ispanijos rėmi
mui, prašomi užeiti “Laisvės” 
svetainėn tarp 7 ir 8 valandos 
vakaro, kur gausite dėžutės 
rinkimui auką ir kitas reika
lingas informacijas.

! Komisija.

Linksminkitės Ispanijos 
Demokratijos Naudai

Ateities Žiedo Mokyklėlė 
Užbaigė Sezoną

Ateities žiedo Mokyklėlės 
komisija, kuri susidėjo nuo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 1-mos kuopos, nuo Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 1 kp. ir 
ALDLD 81-mos Moterų kuo
pos, dėkoja “Laisvei” už teiki
mą svetaines pamokom. Taip
gi manoma, kad ir ateityj. 
“Laisvė” neuždarys mokyklė
lei durų, bet pagelbės kiek ga
lima.

Varde viršminėtų organiza
cijų komisija reiškia padėką 
tėvam ir motinom, kurie lei
dote vaikučius mokintis ir ko
operavote su mumis.

Dabar dar prašome visų tė
vų, kad paragintume! -savo 
vaikučius sunešti visas pasko
lintas knygas. Tuomi sutau- 
pinsite komisijai kelionę ir iš
laidas iškolektavimo minėtų 
knygų.

Prašome visų mokinių su
nešti minimas knygas ateinan
tį šeštadienį, birželio (June) 
5 dieną, 2 vai., pas Naktinie- 
nę, 341 So. 4th St., dvejais laip
tais po kairei. Taipgi prašome 
visą LDS Ateities žiedo naują 
valdybą čionai dalyvauti, yra 
svarbių susitvarkymo reikalų.

Mokyklėlės Komisija,
J. Seeger.

Šį sekmadienį, 6 birželio, 
East New York o ir .viso Di
džiojo New Yorko darbini- 
ninkiškos organizacijos bend
rai ruošia puikų išvažiavimą 
Forest Giraitėje. Jis rengia
mas paminėjimui Ispanijos Sa
vaitės ir paramai demokratijos 
gynėjų, kurių tarpe jau yra 
nemažas skaičius ir Amerikos 
lietuvių jaunimo.

Tam prakilniam darbui ko
misija prašo jūsų visų para
mos. Rengkitės patys, pakvies
kite savo draugus ir pažįsta
mus. Kiekvienas atsilankęs 
smagiai praleis dieną gražio
je girioje ir iš to bus nauda 
didvyriškiems d e m o k ratijos 
gynėjams. Užkandžių ir gė
rimų gausite ant vietos.

Jei lytų, pramoga įvyks 
“Laisvės” svetainėje.

Komisija.

Gelbėdamas Skęstančius 
Draugus Prigėrė

Keturiolikos metų vaikas 
James Pettas paskendo dum
blinoj duobėj prie 215th St. 
ir Union Turnpike, Queens 
Village. Duobė buvo iškasta 
namų skiepui ir p'rilijus.

James su M. Santacrose, 78 
Clinton St., ir Tarnu Kišonu, 
412 DeKalb Ave., nuėjo ties 
ta vieta ir norėdami atsivėdin
ti nuo ėjimo įkaitusias kojas 
manė tik biskį įbristi, bet nu
slydo į dumblą. Pettas šoko 
gelbėt, bet įklimpęs dumblan 
nebeiškilo. Pirmuosius du iš
gelbėjo kitas vaikas Joseph 
Wernet, 812 Hancock St.

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Ibcb 

ling Liquor Store, Inc., han filed il< 
trademark: “BROADLING” with lh< 
Secretary of State of Now York, l<

and ingredients thereof, of 
class and description.
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 Kuopos Susirinkimas 
Šį Vakarą

Ketvirtadienį, 3 birželio (June), 
8 vai. vakaro, jvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 1-mos kuopos 
susirinkimas. Kviečiami ir ne nariai, 
nes po susirinkmo bus daktaro .J 
Kaškiaučiaus paskaita “Kaip 
gyti, kad Būti Sveiku.” Nariai 
rie dar neatsiėmė) gaus dovanų I 
gą “Tūli Mūsų Parazitai”.

Ateinanti į susirinkimą, kurie 
gali, prašomi atsinešti nuliekamų 
drabužių, kenuoto maisto ar pinigų 
Ispanijos paramai, nes dabar yra Is
panijos Savaite.

Val- 
(ku- 
kny-

Valdyba.

BROADLING
StraightRYE

90 
Proof

2 METŲ 
% SENUMO

$1.68 
kvorta 

$ .88 paintė

NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBS
MEDI
GINAI * < 1 1 BOX

NATURAL LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuoHUojit, išvalo ir snfvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie driitina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
presiuoja tik 50c. I'rislųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:

JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2-M ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

ISCS- SAVO SVEIKATOS LABUI LANKYKITE
Rusiškas ir Turkiškas Pirtis

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

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

ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ. NIEKAD NEUŽDAROS

Tūkstantinės minios jauni
mo susirinko į Randall’s Island 
pereitą sekmadienį, kad pa
reikšt savo nusistatymą už tai
ką. Mitingas-pramoga buvo 
rengta bendrai įvairių jaunimo 
organizacijų.

Virš 7,000 jaunimo susirin
ko į salos stadiumą išklausyti- 
pamatyti turiningą programą, 

1 kuri susidėjo iš Boy Scbuts as
tuonių trupių veiksnių, Prieš- 
karinės-Priešfašistinės Lygos 
jaunimo sekcijos masinio vai
dinimo, šokių, sporto žaismių, 
400 balsų negrų choro dainų 
ir kitų. . ,

Savo prakalboj Michael J. 
Quill, Transporto Darbininkų' 
Unijos (CIO) prezidentas ra
gino visų socialių ir politinių 
krypčių jaunimą susivienyti 
kovai už taiką. Jis paklausė:

“Ar" jūs norite daugiau 
skaudamų širdžių ?” čion nu
aidėjo griausmingas “Ne!” 
“Ar norit pripildyt ligonbučius 
sužeistais?” “Ar norit matyt 
beprotnamius pripildytus vy
rais ir moterimis pasėkoj ka
ro?” “Ne !,” • audringai šaukė 
virš 7 tūkstančių jaunimo mi
nia. Ir tai nebuvo tuščias šau
ksmas, bet rimtas pasiryžusių 
pasiaukaut už pravedimą tai
kos jaunų žmonių atsakymas.

Ypač dabar, kada karo pa
vojus yra dienos klausimu, ne 
tik jaunimui, bet ir visiems 
reikia rimtai darbuotis už tai
ką, prieš karą ir fašizmą.

Liet. Namų Savininkų 
Piknikas

Trečiadienio rytą, Cumber
land Ligoninėje, mirė Ignas 
Karpavičius, 63 metų, seniau 
gyvenęs Buffalo, N. Y., pasta
raisiais keliais* metais Brook
lyne, kur tūlą laiką rūpestin
gai dirbo “Laisvės” namo pri
žiūrėtoju. Likosi nuliūdime jo 
žmona d. C. Karpavičienė.

Draugas Ignas Karpavičius 
per ilgus metus buvo klasiniai 
sąmoningas darbininkas, “Lai
svės” skaitytoją® ir narys dar
bininkiškose organizacijose.

Pašarvotas laidotuvių direk
toriaus Bieliausko (Ballas) ko
plyčioje, 660 Grand St., Broo-čienei reiškia gilią užuojautą.

Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacija turės antrą me
tini pikniką šeštadieni, 5 bir
želio (June), Dexter Parke, 
šokiam grieš Adomo Jezavito 
orkestrą, pradedant nuo 4:30 
no pietų iki vėlumos. Įžanga 
iš anksto 35c., prie durų—45 
centai. Rep.

klyne. Laidos šeštadienį, 5 bir
želio, 2 vai. po pietų,*1 Alyvų 
kalnelio kapinėse.

“Laisvės” redakcijos, ad
ministracijos ir spaustuves 
darbininkai draugei Karpavi-

Lankėsi “Laisvėje”
Užsisakykite Bušą

Emily Thiede (Thiedienė)
Forest City, Pa., atvykusi 

per šventes pabuvoti didmies
tyje aplankė ir “Laisvės” įs
taigą, užmokėjo tėvo J. Gul
bino prenumeratą ir paauko
jo $1 Ispanijai. Emily seniau 
buvo atvykusi Brooklynan 
svečiuosna ir čia ūmai susirgus 
turėjo eiti ant operacijos. Ka
dangi ji yra LDS narė, tad ją 
čion prižiūrėjo ir išmokėjimu 
jai pašalpos rūpintasi vietinė 
LDS 1-ma kuopa. Draugė dė
kinga kuopai už priežiūrą.

Rep.

iš

EKSKURSIJA
LAIVU

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

Bus

Rugp. 22 August
NUO WALL ST.

| RYE BEACH
Ši ekskursija yra rengia
ma spaudos naudai. Tai 
bus išvažiavimas laivu į 

atviras jūras

Ant Laivo Šokiai
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.

•

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

Bilietas $1.25
Iš Anksto Perkant tik $1.

Am. Lietuvių Darb. Litera
tūros Draugijos 2-ro Apskričio 
metinis piknikas ir konferen
cija įvyks 13 šio mėnesio, 
Cranford, N. J. Tai bus vienas 
iš puikiausių sezono piknikų, 
kadangi į jį suvažiuos delega
tai ir svečiai iš yisos New Jer
sey Valstijos, Long Island ir 
New Yorko-Brooklyno, dai
nuos chorai, šauni orkestrą šo
kiams.

Brooklyno delegatų busas 
išeis 9 vai. ryto nuo “Laisvės” 
svetainės; vėliau bus busai ai- 
diečiams ir kitiems. Delegatai 
ir visi kiti, kurie nori užtik
rinti sau vietą busuose, priva
lo tuojaus užsiregistruoti pas 
komisiją, “Laisvės” raštinėje. 
Kelionė į abi puses (round 
trip) $1. Komisija.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Marijona Staliulioniene, pa- 

jieškau savo sūnaus Aleksio Staliu- 
lionies, Lepelionių kaimo, Stakliškių 
vai. 1929 metais jis išvyko Amerikon 
į Worcester, Mass. Prašau jo paties 
atsišaukti, arba kas žino jo antrašą, 
malonėkite pranešti, už ką būsiu 
bai dėkinga.

Marijona Staliulioniene, 
Lepelionių kaimas, 

Stakliškių vai., 
Alytaus Apskričio.

' (128-130)

la-

VASARINIS 
IŠPARDAVIMAS

Lord Calvert, 100 proof.
Penkių metų senumo

Bonded Rye ar Bourbon 
79C PUSe Pa*n^s’ bonkos $2.99 

ROEBLING
LIQUOR STORE

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

EVergreen 8-9091
GREITAS PRISTATYMAS.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312 
** __ __

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

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 DIENA IR NAKTĮ

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, Šeštadie

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

Speciales kainos savaitei.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM {STAIGA

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

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

426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 9CC 

KIRPIMAS

SKUTIMAS

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Mauj;jer Sts.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW R BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N»

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

w iai ini tm mi tm tnt mm w iai w mm mm w vm iai ww i

A; '7 ■ 'A’




