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Laikraštininkai už CIO.
Lenino Biblioteka

Maskvoj.
Windsoro Kunigaikštis.
Ar Bus Fašizmo Įrankiu?

Rašo R. MIZARA

Visą šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Pereitą trečiadienį New Yor- 
ko laikraštininkai, priklausą 
Amerikos Laikraštininkų Gildi
jai, susirinko aptarti kai ku
riuos svarbius reikalus. 3p4 
balsais prieš 46 užgyrė rezoliu
ciją, raginančią Gildiją išstoti 
iš ADF ir įstoti į CIO. Be to, 
rezoliucija reikalauja, kad šiton 
unijon būtų įtraukti knygve- 
džiai ir kiti “baltakalnieriai,” 
dirbą laikraščių raštinėse.

Sekančią savaitę St. Louis 
mieste įvyks Gildijos metinis 
delegatų suvažiavimas. Mažai 
tenka abejoti, kad jis padarys 
panašiai, kaip newyorkiškiai 
laikraštininkai.

New Yorke Gildija oficialiai 
pripažinta “Daily News,” 
“World - Telegram,” “Post” ir 
kai kurių kitų dienraščių. Dar 
nepripažino “Times,” “Herald- 
Tribune” ir Hearsto spaudą. 
Daromas spaudimas, kad ir ten 
kuoveikiausiai Gildija gyvuotų 
oficialiai. Daug dirbančiųjų 
Hearsto spaudai laikraštininkų 
yra Gildijos nariai, .nepaisant, 
kad pats Hearstas jos neapken
čia.

Pasak Heywood Brouno, Gil
dijos prezidento, ilgainiui Am
erikos laikraščių darbininkai 
gali sueiti vienon galingon uni
jon visi: technikai ir redakcijų 
darbininkai.

Šiuo tarpu laikraštininkai nu
sistatę labai pažangai,—dažnai 
jie kairesni už zecerius ir pres- 
manus. Tas gerokai nervina 
stambiųjų dienraščių magna
tus.

Tūli žmonės kalba, kad jei su
stotų Kaune ėjęs fašistų “Ai
das,” tai ir brooklyniškė “Vie
nybė” turėtų likviduotis, arba... 
išeitų tuščiais puslapiais.

arti dešimts nii- 
Didžiojoj skaity- 
galės susėsti 650

kul-

Lenino Biblioteka Maskvoj 
jau baigiama taisyti — prieš 
lapkričio 7 d. šventes bus baig
ta. Joje bus 
lionų knygų, 
kloj ant syk 
žmonių.

Tai bus viena gražiausių 
tūros pažibų pasaulyj.

Sovietai steigia naujus kny
gynus, teatrus, mokyklas, mok
slo vietoves, o fašistų valdo
muose kraštuose rūpinamasi 
naujų kalėjimų ir koncentraci
nių stovyklų budavojimu.

Tai Windsoro Kunigaikštis 
jau apsivedė. Gal dabar bur
žuazinė spauda kiek tiek susi
valdys ir mažiau nesąmonių ra
šys apie jį ir jo žmoną, ameri
kietę Wallis Warfield.

V Iškaraliavęs 326 dienas kaipo 
Edwardas VIII, Windsor, pa
galiau, realizavo savo užmanęs.

po- 
dėl

nuo

> šis žmogus patapo itin 
puliarišku po to, kai jis 
Simpsonienės pasitraukė 
karaliaus sosto. Ant kiek kon
servatorių valdžia ir aukštoji 
Anglijos dvasiškija jį stengiasi 
nuo visko ižoliuoti, ant tiek pa
prasti žmoneliai, klasiniai ne
sąmoningi, bando jį užstoti. 
Windsoras patapo “progresyviš- 
ku” vyriausiai dėl savo meilu
žės.

Keista, ar ne?

Kaip žmogus, Windsoro Ku
nigaikštis neturi jokių didesnių 
gabumų.

Karaise pasikalbėjęs su juo 
(kai jis dar buvo karaliumi), 
SSRS užsienio reikalų liaudies 
komisaras Litvinovas, daug 
maž šitaip Edwardą apibūdino: 
Tai vidutinio prasilavinimo an
glas, pasitenkinąs skaitymu 
vieno laikraščio i dieną...

Litvinovas, žinoma, dar ne 
viską pasakė. Tai buvo manda
gus diplomatiškas išsireiškimas. 
Windsoro Kunigaikštis ‘yra di-
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Orlaivio Nelaimėje 
Užmuštas Ispanų Fa

šistų Gen. E. Molą
SU JUOM ŽUVO 4 FAŠIS

TŲ OFICIERIAI

Salamanca, Ispanija. — 
Tapo užmuštas generolas 
Emilio Molą, komandierius 
fašistų šiaurinės armijos, 
kuomet sutiško jo lėktuvas 
į kalną arti Briviesca, už 25 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Burgoso, laikinosios fašistų 
“sostinės.” Sykiu žuvo la
kūnas kapitonas Chamorro; 
pulkininkas Pozas, arti
miausias gen. Molos padėjė
jas ir du kiti fašistų oficie- 
riai, tarp jų, sakoma, ir pul
kininkas Doval, kruviniau
sias Asturijos mainierių su
kilimo slopintojas 1934 m.

Molą buvo laikomas ant
ru po Franco svarbiausiu 
fašistų vadu ir gabiausiu jų 
komandierium. Jis buvo 50 
metų amžiaus. Apie gene
rolą Molą susidaręs net fa
šistų posakis, kad jis tai 
“laimi mūšius” prieš respu- 
blikiečius.

Jis prietemose ir pary
čiais skraidydamas, sako
ma, pats apžiūrinėdavo mū
šių frontus; gal dabar ir žu
vo" vienoje iš tokių savo ke
lionių.

Gen. Molą paskutiniu lai
ku buvo vyriausias fašistų 
komandierius prieš respub
liką Baskų krašte. Jis di
džiausiu įnirtimu, išvien su 
Italijos ir Vokietijos pul
kais, šturmavo Baskų liau- 
diečius ir buvo žadėjęs “už 
kelių dienų” užimt jų sos
tinę Bilbao; bet Molai nepa
vyko dasigrumti net iki pir
mos linijos Baskų tvirtovių, 
saugojančių Bilbao.

Gavus Baskam reikiamos 
paramos iš Asturijos mai
nierių, taipgi iš Santande- 
rio ir iš centralinės Ispani
jos, dabar fašistai Bilbao 
fronte tapo ne tik sulaikyti, 
bet, šio penktadienio žinio
mis, jau atgal vejami.

FAŠISTŲ BLOFAS

Segovia, Ispanija.—Fašis
tai garsinasi, būk jų lėktu
vai nukirtę žemyn 20 val
džios lėktuvų Guadarrama 
kalnuose.

(Bet tai begėdiškas blo- 
fas. Nes visiem žinoma, 
kad fašistų itališki ir vokiš
ki lėktuvai nieku negali pa
sirodyt atvirame mūšyje su 
sovietiniais liaudiečių lėktu
vais.)

delis girtuoklis — chroniškas 
alkoholikas — ir mėgstąs daug 
latrauti. Kai jis buvo Vali jos 
Karalaičiu, pusę savo laiko pra
leisdavo kabaretuose ir kitokiuo
se tos rūšies užkampiuose.

Man rodosi, šį žmogų kada 
nors Anglijos fašistai bandys 
išnaudoti savo politikai. Tegu 
tik pasireiškia koks nors dides
nis toj šalyj visuomeniškas su
krėtimas, o matysime, kaip fa
šistai Windsoro Kunigaikštį 
šauksis Anglijon ir bandys tup
dyti į karaliaus sostą. Jo popu- 
liariškumų koks nors demago
gas bandys sukonsoliduoti fa
šizmo stiprinimui.

Republic Co. Užlaiko 3,500 
Ginkluotų Gengsteriy

Youngstown, O.—Sužino
ta, kad Republic Plieno 
kompanija laiko daugiau 
kaip 3,500 ginkluotų geng- 
sterių prieš streikierius. Tie 
gengsteriai yra priruošti bi
le kada padaryt kruviną už
puolimų ant streiko pikieti
ninkų.

Naziai Bando Įtraukt 
Angliją ir Franciją 
Karan prieš Ispaniją

Maskva.—Sovietų vyriau
sybės organas “Izviestija” 
nušviečia dabartinius Hitle
rio manevrus, kaip jis sten
giasi įtraukt Angliją ir 
Franciją į karą prieš Ispa
nijos respubliką.

Hitlerio a m b a s adorius 
Ribbentrop Londone štai 
ką siūlo: Vokietija sutiks 
sugrįžt į tarptautinę nesiki
šimo komisiją, kada Fran- 
cija ir Anglija duos bendrą 
užtikrinimą nazių karo lai
vams Ispanijos vandenyse 
prieš “galimus užpuolimus” 
iš liaudiečių pusės. O jei
gu Ispanijos lėktuvai ar ka
ro laivai “užpultų” Vokieti
jos laivus, tuomet Anglijos 
ir Francijos karo laivynai 
turėtų atakuot Ispanijos 
respubliką.

Bet jeigu Anglija ir Fran
ci ja priimtų šį Vokietijos 
pasiūlymą, tai naziai tyčia 
padarytų naują karišką 
provokaciją,, norėdami, kad 
Ispanijos lėktuvai bei karo 
laivai paleistų bombas ar 
kanuolių šovinius prieš Vo
kietijos laivus ispaniškuose 
vandenyse. O pagal šį na
zių planą, tada Anglija ir 
Franci j a turėtų užpult 
‘baust’ Ispanijos respubliką.

Panašią provokaciją jau 
padarė nazių karo laivas 
“Deutschland,” šaudydamas 
Ispanijos lėktuvus; o kai 
tie gindamiesi paleido bom
bas, sužeidė “Deutschlan- 
dą” ir užmušė 26 jo jūrinin
kus, tai kiti nazių laivai su
bombardavo Almeriją. Da
bar gi naziai išnaudoja tą 
provokaciją, reikalaudami 
sau “apsaugos” iš Anglijos 
ir Francijos prieš Ispanijos 
respubliką.

Plieno Bosai Atmeta Roose- 
velto Tarpininkystę

Cleveland, Ohio. — Strei
kuojantieji darbininkai Re
public Plieno Korporacijas 
ir dviejų kitų stambių plie
no kompanijų birž. 2 d. pa
darė tokį pasiūlymą: tegu 
fabrikantai ir streikieriai 
paveda savo “ginčą” iš
spręst prezidentui Roose- 
veltui, ir kaip jis nuspręs, 
su tuom turės sutikti vieni 
ir kiti.

Republic Plieno Korpora
cija tuoj atmetė tokį darbi
ninkų pasiūlymą.

PIRMAS SĖDĖJIMO STREIKAS EASTONE;
DARBININKAI UŽIMA DIRBTUVĘ

Birželio 2 d. išėjo strei- 
kan Vortex-Dixie Cup Co. 
darbininkai. Streikas pa
liečia suvirš 700 darbininkų, 
kurie išdirba popierinius 
puodukus, torielkas ir t.t. 
Tai viena stambiųjų Easto- 
no pramonių. Streikas ve
damas CIO ir užklupo pone
lius išnetyčių, neprisiren
gusius.

Trečiadienio rytą, kaip 5- 
tą valandą, dieninės pakai
tos darbininkai, suėję vidun 
ir pasikalbėję su naktiniais 
darbininkais , apskelbė ofi
cialiai sėdėjimo streiką. Ku
rie nenorėjo pasilikti dirb
tuvėj, tuos išleido, o patys 
(apie 200) užrakinėjo duris, 
vartus ir pasiliko viduje.

Apie 8-tą vai. ryto, kada 
ėjo daugiau darbininkų per 
vartus dirbtuvėn, spėka 
pradėjo veržtis ir bosai, bet 
jiems nepasisekus jie nubė
go ir atsivedė superinten
dentą. Manė, kad su tokia 
“didelė” figūra nugąsdins 
darbininkus. Tačiaus dar
bininkai pamatę, kaip šis 
ponas įtūžusiai drasko var
tus, per langus iškišo dvi 
dideles vandens dūdas ir 
paleido smarkias vandens 
srioves į savo išnaudotojus. 
Sušlapę kaip žiurkės, ponai 
turėjo labai negarbingai pa
sitraukti, kada darbininkai 
susiėmę pilvus juokėsi iš jų 
‘‘nelaimės”! Darbininkai pa
reiškė bosam, daugiau var
tų nedraskykite, pasirašyki
te po kontraktu, o mes pa
tys atidarysime.

Reikia pasakyti, šioj dirb-

speed-up (paskuba), o už- 
mokesnis ubagiškas. Dar 
ši dirbtuvė nėra per savo 
gyvavimo laiką streikavus, 
tai bosai kaip norėjo, taip 
elgėsi su darbininkais. Da
bar darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo ir unijos pri
pažinimo. Atrodo, kad ko
va bus laimėta, nes ūpas 
darbininkų kovingas ir ne
atlaidus ir streikas plečiasi 
smarkiai tarp visų Vortex- 
Dixie darbininkų.

Apie tolesnę streiko eigą 
teks pranešti “Laisvei” re
guliariai, diena iš dienos.

CIO Draugas.

10,000 Laidojo Tris 
Policijos Nušautus

Plieno Streikierius
Chicago, Ill.—Mažių ma

žiausia bent 10,000 darbi
ninkų dalyvavo laidotuvėse 
trijų Republic Plieno strei- 
|ko pikietininkų, kuriuos nu
šovė policija Memorial Die
noje. Jų kūnai buvo pašar
voti Eagles svetainėje.

Tris kitus policijos nušau
tus darbo didvyrius palai
dojo jų šeimynos su priva
čiomis apeigomis.

Ketvirtadienį mirė dar 
vienas pikietininkas, taipgi 
policijos peršautas.

Viešai laidojant tris pir
muosius, kongregacionalis- 
tų bažnyčios kunigas Walt
mire perskaitė tam tikras 
maldas ir savo kalboj prily- 

žuvusius darbininkųtuvėj dirba labai daug mo- gino
terų ir merginų ir visi dar- kovotojus prie kareivių, ku- 
bininkai yra begailestingai rie krito Amerikos Pilieti- 
išnaudojami. Neapsakomas

Anglijos Ex-Karaliaus “Me- 
■ daus Menuo” Austrijoj
Monts, Franc. — Buvęs 

Anglijos karalius Edwar- 
das, apsivedęs su amerikie
te Simpsoniene, išvažiavo 
“medaus mėnesiui” į Was- 
serleonburgą, Austrijoj. At
sisveikindamas, jis nieko 
daugiau nepageidavo kaip 
tik ramybės, kad ji^ su žmo
na galėtų gyventi ir veikti 
“ką nors naudingo” kaip 
privatūs piliečiai.

niam Kare prieš vergijos 
palaikytojus. Sakė, kad šie 
darbo klasės didvyriai ne 
veltui žuvo. Kun. Waltmi
re yra žinomas savo pažan
gumu socialiuose klausi
muose.

Sukniasiuviy Unija Paskyrė 
$250,000 Organizuot Audė

jus ir Verpė jus

Kongresmanas Bernard 
Organizuoja Geležies 

Mainierius į Uniją
Youngstown, Ohio.—Plie

no Darbininkų Organizavi
mo Komitetas pradėjo or
ganizuot ir geležies kasyklų 
mainierius, dirbančius Re
public, Inland ir Youngs
town Steel and Sheet plie
no kompanijoms. Prieš jas 
dabar streikuoja virš 80,000 
plieno darbininkų.

Vyriausias veikėjas dėlei 
geležies mainierių organiza
vimo bus Jungtinių Valsti
jų kongreso atstovas J. T. 
Bernard, Farmerių - Darbo 
Partijos žmogus iš Minneso- 
tos valstijos.

New York. — Generalė 
Taryba Tarptautinės Suk- 
niasiuvių Unijos su savo 
pirmininku Dubinskiu prie
kyje nutarė paskirt $250,- 
000 vajui dėlei suorganiza
vimo į uniją visų audyklų 
ir verpyklų darbininkų 
Amerikoj. Audėjų organiza
vimo vyriausias vedėjas yra 
Hillman, Amalgameitų Rub- 
siuvių Unijos prezidentas, 
kuri tam darbui paskyrė In
dustrinio Organizavimosi 
Komitetas.

Vien tik planai naujoviš
kam karo laivui lėšuoja 
$75,000 iki $150,000.

Ispanų Fašistai Sumu
šami Visame Bilbao 

Fronte; Bėga Atgal

ITALIJOS ORLAIVYNO 
MANEVRAI NAZIŲ KA

RO MINISTERIŪI
Roma. — Mussolinis pa-

BASKAI ATĖMĖ EILĘ 
SVARBIŲJŲ POZICIJŲ

DR. JUAN NEGRIN, 
naujasis Ispan. premjeras.

Visa Waterbury Reak
cija Sukilo Priešais 
“Ispaniją Liepsnose”
Waterbury, Conn., birže

lio 3.—Visos juodosios reak
cijos spėkos sukilo prieš 
krutumus paveikslus “Ispa
nija Liepsnose,” kuriuos 
rengiasi rodyti North Ame
rican Komitetas dėl Ispani
jos Demokratijos ’ Gelbėji
mo birželio 5 d., Temple 
Hali. Sukilo katalikų kuni
gai, Knights of Columbus, 
vyčiai, reakcioniški legio
nai, bankieriai, fabrikantai 
ir policijos viršininkai.

Roach, birželio 3 d. colinėm 
raidėm antgalviu skelbia, 
kad jo suminėti ponai ir jis 
kovos ir neduos rodyt tuos 
paveikslus. Reiškia, ten 
parodoma tikra teisybė, jei
gu taip nusigando reakci
ja.

Darbininkai, nieko nelau
kiant, organižuokimės, kol 
dar'nepervėlu! Stokim uni
jon! Stokim Komunistų 
Partijon! Kada būsim or
ganizuoti, tie ponai bus be- 
spėkiai.

Visi dalyvaukim birželio 
6 d. piknike Lietuvių Parke, 
už Lakewood. Ten išgirsite, 
kodėl tie ponai taip išsigan
do minimų paveikslų.

“Laisvės” Report.

Bilbao, Ispanija.—Kontr
atakuodami fašistus, Baskų 
respuhlikiečiai atėmė iš 
priešų ilgą Ij3moną kalnų 
briauną ir visą virtinę ma
žesnių kalnų į pietų vaka
rus nuo Bilbao. Sumušti 
fašistai traukiasi atgal lin
kui Amorebietos; vydamie
si respuhlikiečiai atakuoja 
juos užpakalin.

Buvęs fašistam palankus 
N. Y. Times koresponden
tas Steer taipgi pripažįsta 
labai svarbius Baskų liau- 
diečių laimėjimus.

Audringai liaudiečių už
klupti ir sumušti, fašistai 
galvatrūkčiais pabėgo iš sa
vo apkasų tarp Bedia ir Le- 
mona, palikdami nemažai 
karinės mantos.

Baskų artilerija bombar
duoja kitas svarbias fašis
tų pozicijas Pagotxeta kal
nuose ir gali juos užimti, 
kaip sako minimas kores
pondentas.

Šiame fronte prieš liau- 
diečius veikia ir didžiosios 
Hitlerio kanuolės, kuriomis 
šaudo naziai artileristai, 
kaip liudija viepas paimtas 
nelaisvėn fašistų karys. Jis 
taip pat girdėjo nuo fašis
tų oficierių, jog pereitą sek
madienį laivais atvyko nauji 
pulkai Vokietijos ir Italijos 
pėstininkų, kad kirst Baski- 
jai “kriušinantį smūgį” ir 
užimt Bilbao.

EXTRA!
Kominternas Siūlo Social. 
Internacionalui Bendrą 

Frontą Dėl Ispanijos
Maskva, birž. 4. — Komu

nistų Internacionalas per 
savo generalį sekertorių Di- 
mitrovą pasiūlė Socialistų ir 
Darbininkų Internacionalui 
sudaryt vieną frontą su ko
munistais kovai prieš Vo
kietijos ir Italijos įsiverži
mą į Ispaniją. Sako, kad, 
suvienijus socialistinių ir 
komunistinių darbininkų 
frontą šiuo reikalu, galima 
būtų priverst Anglijos ir 
Franci jos valdžias daryti 
veiklesnių žingsnių prieš ka
riškai įsiveržusius Mussoli- 
nio ir Hitlerio fašistus, ir 
prispirt Vokietiją ir Italiją

Nazių Sąmokslas Nužudyt ištraukt savo armijas iš Is- 
Austrijos Premjerą panijos.

Berlin. — Visi Vokietijos 
nazių laikraščiai rauda, kad 
užsimušė Ispanijos fašistų 
generolas Molą, lėktuvo ne
laimėje.

Austrijos Premjerą
Viena, Austrija, birž. 4.— 

Suimta devyni naziai, kurie 
padarė sąmokslą nužudyt 
dabartinį Austrijos ministe
rs pirmininką K. šušniggą.

. Kaip žinoma, naziai nužudė 
darė didelius savo karinių pirmiau buvusį Austrijos 
lėktuvų manevrus atvyku- premjerą Dolfussą.
šiam Vokietijos karo mini- ---------------
steriui gen._ Biombergui Be 5,000 Goodyear Darbininkų
kitko, rodė, kaip Italijos 
lėktuvai bombarduotų prie
šų karo laivus.

Sėdėjimo Streikas
Akron, Ohio. — Sėdėjimu 

sustreikavo 5,000 darbinin-

! ORAS
■ New Yorko Oro Biuro nu
matymu, šį šeštadienį New 
Yorke ir New Jersey oras 
bus dalinai apsiniaukęs, bet 
temperatūra šiltesnė ir va-

Hendaye, Franc., birž. 4., kų Goodyear gumos kompa- kare ar naktį galėsią būt 
— Ispanijos fašistų galva nijos fabrikuose. Reikalau- lietaus.
gen. Franco paskyrė gene- ja pripažint industrinę uni- Vakar temperatūra buvo 
rolą J. F. Davila vyriausiu ją kaip vienintelę darbinin- apie 70 laipsnių; tiek pat ir 
fašistų komandierium Bil- kų atstovę derybose su sam- oro drėgnumas. Saulėtekis 
bao fronte. dytojais. i 5:26; saulėleidis 8:22.dy to jais. i 5:26; saulėleidis 8:22.
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Valstybes Sekretoriui Ponui Hull
Bent kokis tolimesnis Amerikos val

džios nuolaidumas, “nesikišimas” į Euro
pos dalykus, kad “išgelbėjus Ameriką” 
nuo karo tik labiau padidina karo pavo
jų. Ameriką galima išsaugoti nuo karo 
neprileidžiant* pasaulio prie karo. Jei 
bus leista fašistams užkurti karas pa
saulyj, tai ir Amerika bus į jį įvelta. 
Bent kokis tolimesnis Vokietijos ir Itali
jos fašistams nuolaidumas—reiškia karo 
pavojaus didinimą. Tik drąsus, vienin
gas demokratinių šalių išstojimas ir pa
smerkimas Vokietijos ir Italijos karo 
prieš Ispanijos liaudį gali karą atitolinti.

Dalis Jungtinių Valstijų pažangesnių 
senatorių ir kongresmanų tą mato. Kon
gresmanų delegacija: Jerry, J. O’Connell 
iš Montanos, John T. Bernard iš Minne- 
sotos, Robert G. Allen iš Pennsylvanijos 
ir John M. Coffee iš Washington valsti
jų nuvyko pas Jungtinių Valstijų sekre
torių Cordell Hull ir jam birželio mėn. 
2 d., 1937 m., įteikė sekamą pareiškimį:

“Varde mano kolegų grupės, vadovau
jamos John T. Bernard, John M. Coffee, 
Robert C. Allen, Henry C. Teigan, Ger
ald J. Boileau ir Dewey W. Jahnson, aš 
noriu atkreipti jūsų atydą į mūsų pažiū
ras sąryšyj su vakar mano pateikta re
zoliucija Kongresui, reikalaujančia, kad 
Vokietija ir Italija būtų paskelbtos esan
čios karo padėtyj su Ispanija, pasire
miant Neutrališkumo , Aktu iš 1937 
metų.

“Nepaskelbtas Karas”
“Atviras nazių karo laivų bombarda

vimas Almerijos yra karo veiksmas. Tai 
vienas iš vėlesnių visos eilės brutališkų 
ir kariškų Italijos ir Vokietijos puolimų 
ant didvyriškos Ispanijos liaudies.

“Niekas neužginčijo, kad nazių karo 
laivai nužudė 100 nekariškių-beginklių 
moterų ir vaikų, gyvenusių ne militariš- 
koj Almerijos srityj. Bendrai yra įrody
ta, kad Italijos bombiniai lėktuvai negai
lestingai žudė civilius gyventojus Valen- 
cijoj ir Barcelonoj. Įrodyta, kad Guer
nica ir jos 800 ramių gyventojų buvo sis- 
tematiškai suaikinta nazių lėktuvų ir 
kulkasvaidžių.

“Šie šiurkštūs faktai yra žinomi kiek
vienam dienraščių žinių skaitytojui, fak
tai, sukėlę apmaudą civilizuotų žmonių 
visam pasaulyj. Negalima ilgiau aplenk- 
ti šių faktų arba pabėgti nuo išvadų, ku
rios iš jų turi būti padarytos, kad Italija 

i ir Vokietija veda nepaskelbtą karą 
prieš Ispaniją, jos demokratišką ir Jung
tinėms Valstijoms draugingą valdžią.

Vilkinimas Gelbsti Frankui
“Nepripažinimas šių faktų ir vengimas 

logiškų išvadų bus nedovanotinas laužy
mas mūsų Neutrališkumo Akto. Toli
mesnis užvilkimas įtraukimo Italijos ir 
Vokietijos į embargo, dabar uždėto ant 

. legališkos Ispanijos valdžios, yra tolygus 
paskelbimui, kad Jungtinių Valstijų val
džia, nepaisant visų oficialių pareiški
mų priešingai, atsistojo išdaviko genero
lo Francisco Franco ir jo talkininkų pu

sėje—pusėje fašistų įsiveržėlių į Ispa
niją.

“Po Almerijos įvykių Amerikos žmo
nės negali priimti jūsų padarytą atsaky
mą, būk Vokietijos ir Italijos dalyvumas 
kąre prieš Ispaniją nesą įrodytas. Pap
rastiems šalies piliečiams faktų, įrodan
čių Italijos ir Vokietijos puolimus, dabar 
yra daugiau, negu reikia. Mes taipgi su
randame faktų daugiau, negu reikia, 
kad pradėjus tuojautinį veikimą.

“Varde mūsų šalies, varde milionų 
Amerikos piliečių, kurie myli Amerikos 
demokratijos ir taikos idealus, mes pra
šome, kad Valstybės Departmentas pa
skelbtų Italiją ir Vokietiją esančiomis 
kare, kaip to reikalauja 1937 metų Ne
utraliteto Aktas, ir atatinkamai panau
doti to įstatymo teises.

Jūsų Jerry J. O’Connell.”
Šis laiškas tik kelis faktus sužymi Ita

lijos ir Vokietijos užpuolime ant Ispani
jos. Šalies prezidentas Rooseveltas par
vyko į Washingtona ir virš dvi valandas 
Baltajame Name kalbėjosi su Valstybės 
Sekretorium Hull, jo pagelbininku S. 
Welles ir patarėju N. H. Davis, bet at
rodo, kad jie laikysis pirmesnio savo nu
sistatymo, Italijos ir Vokietijos fašistų 
budeliškus žygius praleis pro ausis. Tas 
tik padidins pasauliui ir Amerikai karo 
pavojų. Jeigu Amerika, Franci j a, Ang
lija bendrai su Sovietų Sąjunga neišstos 
prieš budelius fašistus, tai po Almerijos 
bus dar didesni Italijos ir Vokietijos fa
šistų puolimai ne vien ant Ispanijos mie
stų,) bet ir kitų šalių.

Kongresmanų komisija priminė Vals
tybės Sekretoriui, kad Japonija be karo 
paskelbimo pavergė Mandžuriją; tas pa
drąsino Italiją ir Mussolinio fašistai pa
vergė Ethiopiją. Dabar Vokietijos ir 
Italijos budeliški fašistai užpuolė Ispa
niją.

Reikalaukime kongresmanų, senatorių 
ir šalies prezidento, kad Italijos ir Vokie
tijos fašistų karo žygiai būtų tuom pri
pažinti, kuom jie yra. Reikalaukime su
laikyti ginklų pardavimą fašistų šalims.

Podraug teikime pagelbos Ispanijos 
liaudžiai jos sunkioj kovoj.

Reikale iš Lietuvos Pri
siunčiamų Sportininkų
Kodėl Smetona Siunčia Savo Agentus Galvydį ir Kviklį 

į Ameriką po Priedanga Sportininkų?
Amerikos Lietuvių Kongreso Centro Komiteto pareiškimas.

si

t

Generolui Molai Galą Gavus
Ispanijos fašistai yra įrankiai Hitlerio 

ir Mussolinio. Generolas Francisco 
Franco yra Mussolinio įrankis, gi gene
rolas Emilio Molą buvo Hitlerio įrankis. 
Nors visi fašistai turi bendrą tikslą — 
nugalėti Ispanijos liaudį, pavergti ją; 
bet už šio tikslo yra Hitlerio ir Mussoli
nio kiti siekiai—kiek katram teks.

Generolas Molą skrido lėktuve su lei
tenantu Pozas, štabo majoru Sanac, or- 
laivyno kapitonu Cohorro ir seržantu 
Barrero. Jų lėktuvas susikūlė ir fašistų 
vadai rado galą.

Hitlerio spauda dėl to reiškė didelio 
nusiminimo, rašo pagyrų istorijas gene
rolui Molai, jį vadina didžiausiu “stra
tegu,” “laimėtoju,” apverkia, kad Molos 
galas reiškia didelius nuostolius Ispani
jos fašistams. Gi Italijos spaudoj daug 
mažiau tų lamentacijų.

Generolas Molą buvo bjaurus žmogžu
dys. Su jo žini& sudeginta Guernica, iš
žudyta virš 800 moterų ir vaikų. Jo bu
deliai sušaudė šimtus liaudiečių Irune. 
Molos vieton bus pastatytas kitas pana
šus gaivalas. Bet tas gali iššaukti tūlų 
prieštaravimų tarp Vokietijos ir Italijos 
fašistų, jeigu generolas Franco panorės 
pastatyti mussoliniškos orientacijos as
menį.

Kada gen. Molą gavo galą, baskiečiai 
perėjo į ofensyvą ir skaudžiai supliekė 
Molos armiją. Baskiečiai užėmė kelias 
strategines pozicijas Lemonos, Manguia 
Ir Amorebieta srityj. Užglostymui tų 
smūgių, fašistai skelbia, būk jie numušę 
IŠ liaudiečių lėktuvų. Melas, tokis pat, 
kaip kelios dienos atgal, kada jie skelbė 
sunaikinę 50 baškiečių lėktuvų.

BROLIAI IR SESĖS 
AMERIKOS LIETUVIAI!

Dabartinė neteisėta Lie
tuvos vyriausybė niekados 
neturėjo pasitikėjimo ne tik 
pačios Lietuvos viduje, bet 
ir užsienyj gyvenančiuose 
lietuviuose. Ypatingai tas 
nepasitikėjimas Lietuvos 
liaudies skriaudėjais, dabar
tiniais valdininkais paaštrė
jo po susi tvėrimo galingo 
Amerikos Lietuvių Kongre
so 1936 metais, birželio 20 
ir 21 dienom, Cleveland, 
Ohio.

Kad sutvirtinti Smetonos 
režimo prestyžą tarpe Ame
rikos lietuvių, Lietuvos tau
tininkų vyriausybė pasiryžo 
atsiųsti į mūsų kolonijas 
būrį savo agentų, paslėptų 
neva po sportininkų skrais
te. Kas tie sportininkai, 
kuriuos Smetona Lietuvos 
liaudies lėšom prisiunčia į 
Jungtines Valstijas?

Ši grupė tai ne tie sporti
ninkai, ką laimėjo Rygoj 
krepšiasvydžio lošį. Tai 
grupė smetoninės Jaunalie
tuvių organizacijos. Tik pa
puošimui jos tikslo pridėta 
keli sportininkai, laimėję 
Rygoj. Jie betgi nėra Sme
tonos režimo nuopelnas, nes 
jie gimę ir augę Amerikoje.

Apart sportininkų, Sme
tona kartu prisiunčia ir po
rą savo ištikimų agentų, o 
tai Galvydį ir Kviklį. Galvy
dis yra smetoninio “seimo” 
vice-pirmininkas, o Kviklis 
to paties “seimo” sekreto
rius. To “seimo”, kuriam 
kandidatus Lietuvos pilie
čiai neturėjo teisės nomi
nuoti. Taip lygiai ir.Galvy
dis su Kvikliu neatstovauja 
Lietuvos piliečius ir neturi 
teisės kalbėti jų vardu.

Nerinktosios ir neteisios 
Lietuvos vyriaūs-ybės /tiks
las prisiuntimo savo agentų 
į Jungtinių Valstijų lietuvių 
kolonijas yra paskleisti kuo- 
daugiausia fašistinės propa
gandos. Jie, prisidengę spor
tininkų skraiste per savo 
agentus čia Amerikoje, 
rengs sueigas, mitingus, 
sporto iškilmes ir visur 
stengsis nubaltinti dabarti
nę Lietuvos vyriausybę. Jie 
stengsis gauti tai neteisėtai 
vyriausybei pritarimo Ame
rikos lietuviuose. Tai vy
riausybei, kuri smurtu užsi
sėdo ant Lietuvos liaudies 
sprando • virš dešimts metų 
atgal ir visą tą laikotarpį 
valdo šalį nepaisydami žmo
nių valios, pagelba karo sto
vio ir karo lauko teismų.

Amerikos lietuviai! Pasa
kykim tiems uzurpatoriams 
Smetonos agentams, jog 
mes nesiduosime pagauti 
ant fašistinės meškerės! 
Mes atsisakom skaitytis su

Lietuvos liaudies laisvės 
priešais, tautininkų-fašistų 
vyriausybe! Mes gerbiame 
Lietuvos sportininkus, lai
mėjusius Rygoj Europos 
čampionatą krepšiasvydžio 
rugtynėse, bet niekados ne- 
prisileisime, kad sportas bū
tų panaudotas fašistinės 
propagandos tikslams!

Mes Lietuvos vyriausybės 
skirtus žmones mielai ir 
vaišingai priimsime tik ta
da, kada ta vyriausybė bus 
Lietuvos piliečių balsais iš
rinkta. Mes remsime Lietu
vos liaudies kovas už atstei- 
gimą demokratinės tvarkos,

už teisėtą visų piliečių bal
sais nominuotą ir išrinktą 
Seimo atstovybę.

Akyvaizdoj šių faktų, 
mes pilnai pasitikime, kad 
pažangioji Amerikos lietu
vių visuomenė nesiduos su- 
vilti Smetonos agentam. 
Mes, Amerikos lietuviai, 
kartu su didžiuma Lietuvos 
gyventojų, tęsime kovą už 
atsteigimą Lietuvoj demo
kratinės santvarkos. Mes 
vykdysim Amerikos Lietu
vių Kongreso pasibrėžtą 
tikslą: gelbėti Lietuvos liau
džiai atgauti laisvę, iškovoti 
teisę rinkties tokią vyriau
sybę, kuriąja pasitikėtų di
džiuma Lietuvos piliečių.

Šalin Smetonos agentai 
iš lietuvių tarpo!

Lai gyvuoja viso pasaulio 
lietuvių veikla už atsteigi
rną demokratines santvar
kos Lietuvoje!

Amer. Lietuvių Kongreso 
Centralinis Komitetas, 
3150 S. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Ugnis ir Mirtis 
Almerijoj

Kaip Fašistai žudė Ispanus
Vokietijos fašistai prašy

te prašo, kad demokratiš
kos šalys pašauktų juos 
prie tvarkos. Jie sutrypė, 
sumindžiojo 'visas tarptau
tines sutartis. Barbariškiau
siai žudo nieko nekaltus Is
panijos gyventojus. Į griu
vėsius ir pelenus paverčia 
jų namus. Almeriją sugrio
vė, sudegino. Sako, kad tai 
kerštas už tai, kad ispanai 
bombardavo fašistų šarvu- 
tį “Deutschland.” “Deutsch
land” kariauna prieš liau- 
diečius. Jis karo laivas ir 
buvo susirėmęs su karo lėk
tuvais. Kuom tada pateisi
nama budeliškas fašistų 
penkių karo laivų užpuoli
mas ant civilių gyventojų 
Almerijos mieste?

United Press reporteris 
perduoda tas baisybes, ko
kias pergyveno ir pergyve
na Almerijos gyventojai. 
Virš dešimts mylių ilgio pa
bėgėlių kolumna traukia 
nuo Almerijos į šiaurius, 
Murcia plentu. Žmonės bijo
si naujo Vokietijos fašistų 
užpuolimo.

Praeitą sekmadienį, 6 va
landą ryto sudejavo Vidur
žemių Jūrų pakraštys. Pen
ki vokiečių fašistų karo lai
vai šonais atsistoję vertė 
ant miesto plieno ir ugnies 
mirtį. Į vieną valandą ir 
penkioliką minučių fašistai 
paleido į miestą virš 300 
kulkų ir 20^ ir 30.5 centi
metrinių kanuolių. Kulkos 
"kaukė viena po kitos, svai- 
dinmi sprogo, ardė namus, 
degino. Fašistų piratai dau
giausiai taikė į Plaza del 
Correo, Republic, Vilches ir 
Granada gatves, bet teko 
visam miestui. Almeriją tu
rėjo 45,000 gyventojų. 49 
namai paversti į griuvėsius, 
virš 100 namų labai suga-

dinti. Sakoma, kad nei vie
no namo neliko sveiko. San
ta Bastian bažnyčiai nunešė 
stogą. Į Ingles viešbutį pa
taikė 28.1 centimetrų svai- 
dinys ir nesprogo. Jis išde- 
koruotas imperatoriškos 
Vokietijos aru.

Gubernatorius Maron sa
ko, kad laimė, jog prieš tai 
kelis kartus iš Kartagenos 
buvo pranešta, kad fašistų 
laivynas plaukia linkui Al
merijos. Buvo laukta lėktu
vų užpuolimų. Žmonės pasi
slėpė, išbėgiojo į kalnus. 
Jeigu ne tas, tai Almerijoj 
būtų ne apie 20 moterų, se
nelių ir vaikų į šmotelius 
suplėšyti ir apie 200 sužeis
ti, bet būtų keli tūkstančiai 
lavonų užkloję gatves.

Almerijos gyventojai vie
ni bėga tolyn nuo miesto, 
nes jau nieko neliko. Visas 
jų turtelis pavirto griuvė
siais ir pelenais, o kiti parė
ję lieja ašaras, atkasdinėja 
savuosius.

Almerijos mieste sunai
kintas visas telefonų ir te
legrafų susisiekimas. Su
daužytas vandens, gazo ir 
elektros perdavimas. Guber
natorius Maron .susitiko re
porterį prie žvakės šviesos.

Moteris nugabenta į ligo
ninę, jai nupjovė abi ran
kas, kurių kaulai sulaužyti. 
Laike operacijos ji pagimdė 
kūdikį. Vienas žvejas buvo 
jūroj, kada vokiečių fašis
tai prisiartino prie miesto. 
Jie iškėlė savo piratišką 
svastikos vėliavą ir paleido’ 
baisią ugnį į mistą. Žvejas 
apvertė valtį ir išplaukė į 
kraštą.

Vokietijos budeliški fašis
tai dar kartą parodė pasau
liui prie kokio žmonių žudy
mo jie rengiasi. Sudegini
mas miestelio Guernica, pa
vertimas griuvėsiais Alme

rijos, visa tai parodo, kad 
Vokietijos fašistai, kaip pa
siutę šunes draskosi ir dūk
sta. Daugelio hitlerininkų 
kruvinos rankos iš pereito 
karo. Daugelis jų žudė 
Belgijos, Lietuvos, Serbijos, 
Ukrainos ir kitų kraštų ci
vilius gyventojus. Daugelis 
karo laivyne šaltakraujiškai 
iš submarinų skandino pre
kybinius ir pasažierinius 
laivus. Šie gaivalai trokšta 
vėl žmonių kraujo. Vokieti-t 
jos, Italijos ir Japonijos fa
šistai daro viską, kad už
kūrus naują pasaulinį karą.

Ši savaitė yra Ispanijos 
Liaudies Savaitė. Visi ir vi
sos pasidarbuokime, kad 
daugiau sukėlus aukų Ispa
nijos liaudžiai. Atminkite, 
kad Ispanijoj rišamas lais
vės klausimas ne vien tos 
šalies darbo ir visų laisvę 
mylinčių žmonių, bet ir kitų 
kraštų likimas. Jeigu Ispa
nijoj bus supliektas fašiz
mas, tai Vokietijos ir Itali
jos fašistai turės nors laiki
nai nusiramint. Bet jeigu 
jie laimės, tai tada Vokieti
jos fašistai užpuls Klaipėdą, 
Lietuvą, Čechoslovakiją, So
vietų Ukrainą ir kitus kraš
tus, o Italijos fašistai puls 
ant Balkanų ir Padunojaus 
kraštų. Pastoti pasauliniam 
karui kelią galima tik sU- 
mušant fašistus Ispanijoj.

D. M. š.

LIETUVOS ŽINIOS
ŠIAULIAI

Buvo Iškabintos Vėliavos
Balandžio 26 d. Papilės — 

Kruopių vieškelyje rasta iška
binta raudona vėliava su obal- 
siu: “Tegyvuoja 1 gegužės, 
tegyvuoja proletariatas. LKP.”

Gegužės 1 d. raudona vėlia
va buvo iškabinta Bačiūnuose. 
Saugumę policija vėliavas pa
ėmė. r< '

Daug Susižeidžia su. 
Zeimeriais

Paskutiniuoju laiku Šiaulių 
apskrity ūkininkai sugalvojo 
pritaikinti ir naudoti zeime- 
rius įvairiems reikalams, kaip 
tai: gontų piovimui, lentų plo
vimui ir t. p. Kadangi nesuge
ba tinkamai jų pritaikyti, atsi
tinka daug nelaimių.

Kuršėnų valse., Graudušių 
km. dirbdamas prie zeimerio 
susižeidė J. Paulauskas. Papi
lės valsč., Gentviliškių km. 
pjaunant zeimeriu lenteles 
sunkiai susižalojo A. Kiminas, 
kurį teko atgabenti Šiaulių m. 
ligoninėn. To pat vaslč., Taut- 
gailių km. zeimeris nupiovė 
St. Sabaliauskaitei kairiosios 
rankos du pirštus.

Nuskendo Linmarkoje
Linkuvos valse., Pupiškių 

km. linmarkoje rastas nusken
dęs to kaimo gyventojas Ka- 
zokaitis Jonas, 27 m. amžiaus. 
Kokiomis aplinkybėmis jis nu
skendo nežinoma. Smurto žy
mių nėra.

RASEINIAI

Fasisty Torpedos Paskandino I šis laivas “užplaukęs ant Paskutinėmis žiniomis, 
» • '**'■" ~ - minos” (povandeninio spro- Almerijoj tuo būdu nužudy-

ginio). - ta 30 vyrų, moterų ir vaikų
------------------- ir sužeista 150.

LAIMINGA KLAIDA Iš- ' , Na?iai būtlJ išterioję tūk- 
stancius, jeigu nebūtų jvy- 

’kus laiminga klaida. Mat, 
|tu©j po pusiaunakčio neži
nia kas sukėlė alarmą, būk 
atskrendą priešų lėktuvai. 
Todėl žmonės subėgo į sau
gesnius skiepus ir daugelis 
ten išbuvo kelias valandas. 
O nazių karo laivai bombar
davo miestą prieš saulėtekį.

Laivą su 287 Žmonėm
. Valencia, Ispanija. — Fa
šistų submarinas, pereitą 
sekmadienį torpedom is j 
bombarduodamas respubli- 
kos laivą “Barceloną,” nu- į ' L1Ų ALMERIJOJ

Almeria, Ispanija. — 
Kiekvienas iš penkių Vokie^ 
tijos karo laivų, bombar
duodami Almeria, leido šo
vinius į sau paskirtą miesto 
dalį idant nuodugniai jį su
naikinti.

v w ivj i icį, nu
skandino ir 287 jame buvu-I 
sius keleivius ir įgulos na- 
Jrius. Valdiškais praneši
mais, išsigelbėjo tik 25. Bet 
fašistų radio tvirtina, kad 
žuvę tik 110 “Barcelonos” 
įgulos nariai, kuomet, gir-

Laike Anglijos karaliaus karūnacijos buvo sušaukta visu Dominijų 
atstovų imperiška konferencija. Paveiksle vaizduojama viena sesijų.

Blogi žiemkenčiai
Plačioj apylinkėj žiemken

čiai atrodo labai prasti. Dau
gelyje vietų juos nukirto kaž
kokie vabalai, fjkininkai nja- 
no, kad šiemet žiemkenčių 
derlius šioje apylinkėj bus dar 
mažesnis, negu pernykštis der
lius, todėl ūkininkai, kurie sa
vo praeitų metų derliaus neiš- 
pardavė, žada visiškai jo ne
parduoti.

Nesutaria Katalikai
Iki šiol Kaune Šv. Trejybės 

bažnyčioje lenkiškos pamal
dos šventadieniais būdavo nuo 
ryto iki 10 vai., o po 10 vai. 
eidavo lietuviškos pamaldos; 
Šaričių bažnyčioje lenkiškos 
pamaldos esti nuo 9 iki 10 
vai.

Tačiau šv. Trejybės bažny
čion neseniai atsibastė grupė 
ekscentrikų maldininkų, kurie 
nutarė lenkiškas pamaldas nu- 
traukti: 8^2 vai. jie lenkų * 
chorą «pašalino. Įvykęs smar
kus susistumdymas. Viena mo
teris buvo nugabenta į ligoni
nę. t .
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EAISV1 ' Puslapis Trečias

Juliaus Janonio Niekur Nespaus
dinti Eilėraščiai

Mano Mūza
Mano mūza — skausmai, mano mūza — 

jausmai;
mano mūza — varginga dalis; 
nesirodo man ji, kaip dievaitė graži, 
bet baisi ir tamsi, kaip naktis.

Ji aplanko mane ne naktyje sapne, 
o tada, kai nesisek darbai, 
kai nerimsta širdis, kai pražūsta viltis, 
kai kankin abejonės, vargai.♦ *

*
žmonių idealas — dievaitis auksinis;
Visi jų troškimai — prikimšt piniginę; 
Jausmų jie nežino; širdies jie neturi;
Į viską iš pelno tik atžvilgio žiūri.

Biržai, 1912-XI-17.* *
*

Kad aš galėčiau pavirst vėjeliu,
Kuris nors besparnis, bet užskrend aukštai, 
Pakilčiau į gaisę aukščiau debesų, 
Lekiočiau skraidyčiau liuosai.

Pasiekčiau viršūnes aukščiausių kalnų; 
Ištirčiau giliausias gamtos paslaptis;
Regėčiau stebėtiną grožę pietų
Ir šalčio valstybės šalis;

Ir nieko netrukdoms erdvės aukštumoj 
Užgaučiau širdies stebuklingas stygas; 
Liūdnai jos skambėtų ... ir mano jausmai 
Lietųsi į graudžias dainas.

“L.” Red. Pastaba. — šitie Juliaus Jano
nio eilėraščiai paimti iš “L. ž.” už geg. 22 d. 
Juos paskelbė A. Žukauskas, lankęs su Ja
nonių mokyklą ir draugavęs su poetu. Pas 
jį (jo albume) šitie eilėraščiai visą laiką iš
buvo, niekur spaudoje iki šiol netilpę.

Tūli Lietuvos Rašytojai Apie 
Janonį

“L. ž.” (už geg. mėn. 22 d.) tilpo kele
tas straipsnelių apie Julių Janonį, parašytų 
jo 20 metinių mirties minėjimo sukaktuvių 
proga. Mes čia paduodam dalį B. D. straips
nelio :

“Julius Janonis buvo gimęs 1896 m. kovo 
23 d. netoli Biržų miesto. Jo tėvai buvo 
skurdūs valstiečiai — darbininkai, teturėję 
vos 2 ha žemės. Ir mažą Julių nuo pat lop
šio pasitiko skurdas ir vargas. Iš pat ma
žens jam teko kovoti su gyvenimu ir savo 
jėgoms veržtis į mokslą. Iš pradžių jis mo
kėsi Biržų miesto mokykloj, paskui, ją bai
gęs, Šiaulių gimnazijoj, o kilus Didž. karui, 
1914 m. evakavus visą Šiaulių gimnaziją, jis 
išsikėlė į Voronežą. 1916 m. Janonis nuvy
ko mokytis į Petrapili, tačiau ten jam neil
gai teko mokytis. Caro žandarai už da
lyvavimą revoliuciniam darbe jį suėmė ir 
pasodino į kalėjimą. Silpną Janonio sveika
tą kalėjimas visai pagadino. 1917 m. kovo 
revoliucija, nuvertusi caro sostą, paleido iš 
kalėjimo ir Janonį, tačiau jo sveikata ir jė
gos kasdien nyko. „Kad dar gyvas netrū
nyčiau, pirma laiko jaunas žūstu”, — pasku
tiniam prieš pat mirtį parašytam jo eilėrašty 
“Ave vita, moriturus te salutat!” (Sveikas 
gyvenime, mirštantysis tave sveikina) — sa
ko Janonis.

“Rašyti J. Janonis pradėjo labai anksti, 
dar būdamas žemesnėse Biržų miesto mo
kyklos klasėse, čia spausdinami yra vieni 
pirmųjų jo eilėraščių, bet jau iš jų matyt, 
kaip gražia; Janonis rašė. Tai buvo tikras 
poetas, kuris nekalė, o kūrė. Pirmieji jo ei
lėraščiai viešai spaudoj pasirodė 1913 m. 
Daugiausiai jis parašė 1916 m., tai buvo jo 
paskutinieji kūrybos metai.

“Janonis buvo aiškus, griežtas proletarinis 
rašytojas, darbo klasės gynėjas. Jo eilėraš
čiai ne šalti agitaciniai, bet jautrūs, kartais 
net sentimentalūs, širdimi rašyti. Janonis 
turėjo aiškią pasauližvalgą į gyvenimą ir 
kūrybą. Tas matyt ir jo kūryboj, kurioj 
nėra tuščių vapaliojimų ir visokių individu
alių dūsavimų. Janonis neieškojo jokių for
mos ar minties mandrybių, jis rašė papras
tai, aiškiai. Iš to jau galima pažinti didelį 
talentą. Juk visų didžiųjų poetų kūryba pa
prasta, tačiau kokia ji artima, aiški, maloni 
ir kaip mėgiama. Ne veltui Janonio “Ne
verkit pas kapą” ir kitus eilėraščius dainuo
ja visa Lietuva.

“Per anksti Janonis žuvo, per anksti Lie
tuva neteko didelio talento.

“Pirmasis Janonio eilėraščių rinkinys bu
vo išleistas poetui jau žuvus Voroneže 1918 
m., paskui jo raštai viename tome buvo iš
leisti Kaune 1921 m.
c

“Dabar Janonis lyg užmirštas, ar bent 
norima, kad jis būtų užmirštas, nes juk prieš 
kiek laiko Kauno miesto savivaldybė jo var
du pavadintą gatvę “perkrikštijo”. Išmetė 
Janonio vardą, žinoma, tai smulkmena, ta
čiau charakteringa. Ar gi Janonis visai nie
ko lietuvių tautai nereiškia?”

Paskutinis Miko Petrausko
Laiškas

t

Paskutinį šių žodžių rašytojui laiš
ką Mikas Petrauskas rašė iš Lietuvos, 
liepos mėn. 2 d., 1930. Laiško turi
nys aiškiai rodo, kad kompozitorius 
tuomet buvo gan silpnas. — R. M.

Mylimas p. Rokas Mizara:—
Kuomet tiįc įvažiavau Kaunan, Kauno sto- 

tin, tai atėjo Kipras, Adakrys ir dar vienas 
jagamasčius. Paėmė mane Kipras namon ir 
lėkė savame Buicke. Ten nedavė nei ata- 
tokt ir nuvežė 140 kilometrų nuo Kauno, 
mūsų sėdybon—Banalariškin,—dvaras buvo. 
Aš nieko su savim neturėjau, viskas dar bu
vo stotyje. Bet-gi be drapanų būt negalima, 
tai ketvirtadienyje važiuosiu Kaunan, 4 Lie
pos, gražiai atminčiai buvimą Amerikoje 
prisimenant. Girdėjau, kad namai po rak
tu, tai po Kipro su šeima iš Palangos grį
žimui.

3 liepos, 5 vai. ryte, važiuoju Kaunan. Jei
gu įeisiu namuosna—gerai. Jei neįeisiu— 
važiuosiu pas jį Palangon ir gausiu raktus. 
Tuomet aš sutvarkysiu “Pirmosios Gegužės” 
reikalą. (Pirm to aš su M. Petrausku ve
džiau derybas dėl šit#s operetės nupirkimo 
Brooklyno Aido Chorui.—R. M.).

šiomis dienomis rengiuosi pažiūrėt apylin
kių, nes aš jų nežinau.

Lietuvoj jokio bado nėra. Yra valgio net 
perdaug, nėra kur dėt. Mūsų namuose, bro
lis Antanas dejuoja, kad sunku su pinigais. 
Tikrai sunku: rugiai ar kviečiai—8-9 litai 
centneriui. Tai veik pilnai 3 pūdai. Svies
tas, pienas ir kiaulės, “yorkshir’ai”, labai 
riebios, tai jas ima Anglija. Žąsis ima Vo
kietija. Praeitais metais į Vokę išvežė 5 mi
lijonus žąsų, žąsys ir pigios, sulyg senųjų 
laikų—nenori mokėt aukščiau 15 litų.

Vokiečiai išturtėjo. Hindenburgas taip 
Vokietiją sutvarkė, kad kiekvienas sau už
sidirba pakankamai.

Amerikoje prohibicija ir Wall Str. padarė 
didelę sunkenybę žmonėms.

Tiesa, Amerikos moterys vien šilkuos 
vaikščioja.. Geresnis rūbas tvirtesnis, negu 
vortinklis.

Prūseikai ir visiems kitiems siunčiu ge
riausius linkėjimus.

Gerajai mano dainininkei siunčiu geriausius 
linkėjimus.

Man jos labai gaila, kad ji fanatizmui dai
lėje pasidavė.

Jieškojo, garsenybės. Amerika—reklama. 
Būtų buvusi pas mane, tai šiandien būtų 
žvaigždė. Jus žinot kaip aš mokinau. Aš 
dėsčiau žmogui muzikos teoriją,, kad jis gai
das dainuotų iš pažiūrėjimo. Dailei partijų 
nėra ir iš mano darbo protingi žmonės visuo
met naudojosi.

Man pasaulyje yra aukštas—garbingas 
žmogus, kuris pasaulinėj erdvėj tegul atsi
moka savo geru darbu ir tegul mirčiai esant 
žmogaus pajėga proto skleidžiasi kitiems.

šiandien mes turim pasaulinius stebuklus...
Litas 1 devintadaliu pakilęs. Taip eina 

gandai. Manau—gandai.
Bučiuoju...

Mikas Petrauskas.
1930-2-VIII
Kaunas, Opera, Lithuania.

PASTABA. Sekantį penktadienį, birželio 
11 d., vakare, Brooklyne Lietuvių Meno Są
jungos Centro Komitetas ruošia gražų Miko 
Petrausko mirties minėjimo vakarą. Daly
vaus parinktos meno jėgos, kurios pildys 
Petrausko kūrinius. Bus skaitoma apie Mi
ką Petrauską referatas.

Brooklyno ir apielinkės lietuviai, mylį mu
ziką ir meną, kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
veltui. Vieta: Lietuvių Piliečių Kliubas, 

' kampas Stagg St. ir Union Avė.

KNYGOS
Knyga “Karas Lietuvoj”

Nesenai teko perskaityti “Laisvės” išleistą 
knygą “Karas Lietuvoj”, parašytą M. Gro- 
movo, verstą D. M. šolomsko.

Knygoje vaizduojamas pereitas pasaulinis 
karas, kuris žymiai kliudė ir Lietuvą. Kny
gos autorius ne lietuvis, bet jam teko kariaut 
su vokiečiai Lietuvoj. Jis savoSvaizdavimą 
pradeda nuo pat jo pašaukimo kariuomenėn, 
kuomet jo tėviškėj pats vasaros darbymetis. 
Palik darbą, kad ir labai svarbų, ir eik ka
riaut,—tai caro įsakymas. Kįla valstiečiuo
se asmeniniai protestai, pyktis, keiksmai. 
Bet caro įsakymas pildomas, kad ir ver
kiant.

Kuomet nuo moterų atskiria vyrus, jos ir 
patį carą keikia, kad jis esąs žioplys, nes jų 
šienas nenupiautas supus, o rugiai išbiręs. 
Jos mato iš proto išėjusius^yaldonus, ne lai
ku sugalvojusius karą? . . Bet įsakymai 
vykdomi.

Nebuvusiam caro kariuomenėj, labai įdo
mu susipažint su naujoko 'kareivio gyveni
mu, kaip visokį gudragalviai tyčiojasi iš jo, 
kaip išnaudoja jį, apvagia, net ir paskuti
nius batus pavagia ir keliauk per miestus 
iki nuskirtai vietai basas, pakol ten pereisi 
visas ceremonijas ir gausi sau valdžios ava
lynę.

Caristinių kariuomenės viršininkų discipli
na tokia žiauri, kad skaitydamas Gromovo 
piešiamus vaizdus, ’nenori įtikėti, jog ištik- 
rųjų taip galėjo būti. Bet žinant, kad caro 
valdininkai nelaikė savo mužikų žmonėmis, 
turi patikėti, jog už menkiausį nepataikymą 
išpildyti viršininkų paliepimo, kareiviai sta
tomi dviems valandoms “po šautuvu”. Per 
tą laiką, pilnu sunkumu apkrautas ir priedu 
trimis plytomis, sveriančiomis po 10 svarų 
antdėtas, turi kareivis į viršų ištiestomis 
rankomis laikyti 11 svarų šautuvą be jokio 
sukrutėjimo, be pajudinimo kojos iš vietos. 
Daugelis neišlaiko tokios baudos. Neišlaikė 
jos nei latvis Liepnis, kuriam tik penkių mi- 
nutų trūko. Sąnariai užtirpo ir parpuolė, o 
veidu sudavė į narus ir paliejo klaną kraujo, 
ir paliko ant grindų dantis...

Keikia kareiviai savo likimą, keikia savo 
motinas pagimdžiusias juos. O motinos— 
jos ne tam gimdė, kad jų sūnūs kančiose 
prakeikimą joms siųstų, ne! Jos gimdė sa
vo kūdikius savai paramai, savai paguodai, 
bet valdonų suruošti karai atėmė nuo jų tą 
paguodą...

Karo vaizdai ir keliai vien šiurkštumais, 
vien gruodu kloti. Bet. .. apsipranta karei
viai. Išeities iš tos beprotybės akto nema
tyt. Kai turi laiko, jie medžioja utėles, jie 
suruošia utėlių lenktynes ant delno ir žiūri, 
kurio utėlė išeis laimėtoja. Kelia utėlei 
ovacijas....

Jie ir pinigaujasi. Krausto užmuštų drau
gų kareivių kišenius, sidabrą ima, o vario
kus, kad neapsunkinus kišenių, palieka. Bus 
proga išlikt gyvam, laimėsiu; užmuš—te ki
tas mane krausto,—taip jie mintija. Bet ar 
daug sugrįžo turtingų ? Kur jie?

Knyga, nors jau nebe šiomis dienomis iš
leista (išleista 1933 m.), o pasaulinis karas 
buvęs dar seniau, tebeturi savą vertę. Ji 
pasako daug itin įdomių dalykų, kurių, nebu
vusiems kare, neteko matyt. O žinoti labai 
svarbu.

Ji nesenai buvo skelbta parduodama 25 
centų kaina. Kas neskaitė, patartina įsigy
ti, o skaičiusieji turėtų duoti ją skaityti ki
tiems !

St. Jasilionis.

“Alkazaro Didvyriai,” parašyta Dr. R. Tim- 
mermano, 200 puslapių, išleista “Sakalo” B- 
vės, Kaune. Vertė Vyt. Tamulaitis ir Al f. Le- 
šinskas.

Vertėjai prakalboj sako: “Mes griežtai pa
brėžiame, kad neturėjome tendencijos nukreip
ti visuomenės simpatiją į vieną ar antrą pusę, 
ką daugelis mums gali užmesti. Į šio įvykio 
aprašymą mes žiūrėjome grynai kariškomis 
akimis ir jį išvertėme tik dėl to, kad tai gra
žus, gyvas, realus narsumo pavyzdys mūsų 
ginklo draugams.” Iš to atrodo, kad nekaltas, 
ne tendencinis veikalas. Bet tikrumoj yra ki
taip.

“Alkazaro Didvyriai” parašyta išgarbinimui 
Ispanijos fašistų, kurie užsidarę Alkazaro 
tvirtumoj, Toledo mieste, per 72 dienas laikėsi 
prieš liaudiečius, kol juos paliuosavo Franko 
morokiečiai. Nereikia nei aiškinti, kad Tim- 
mermano knyga pasiskubinta parašyti tam, 

idant sukėlus skaitytojų simpatiją Ispanijos 
fašistams, o Lietuvoj pasiskubinta išleisti tais 
pačiais tikslais.

Iš vertėjų įžangos atrodo, būk veikalas pri- 
skaitomas prie karinės literatūros, bet jame 
nėra nieko, ką karys galėtų pasimokinti iš te
chnikinės, strateginės ir operacinės karo pu
sės. Knygoj piešiamas šaltas žudymasis. Ži
noma, fašistai “gabūs,” “vikrūs,” “kankiniai,” 
o liaudiečiai “žiaurūs,” “netikę,” “nemokšos.” 
Liaudiečius visur vadina 'raudonais,” nors ti
krumoj jie nėra raudoni, nėra komunistai, bet 
tik demokratijos gynėjai.

Patys faktai kalba prieš fašistus. Fašistai 
priešakyj su pulkininku Moscarda veidmai
niauja, iškarto agavinėja Madrido valdžią, kol 
į tvirtumą sugabena daugybę ginklų ir 900,000 
šautuvų patronų iš amunicijos fabriko, jie net 
komunistų pašpartą naudoja apgavystei (ka
pitonas Alba), kad savo tikslą pasiekus. Mos
carda laiko uždaręs moteris į rūsį, ir bando 
nuduoti, būk jos pačios nenori tvirtumą ap
leisti. Ant kiek fašistai karininkai žiaurūs ir 
su panieka žiūri į kareivius, tą parodo ir tas 
faktas, kad į kareivius štai kaip prakalba ka
rininkas :

“—A, jūs, paršai!... ko kišat čia nosį... 
Marš į rūsį!” (pusi. 115).

Liaudiečiai vadinami žvėrimis, bet faktai 
kalba ką kitą. Jų lėktuvai pirmiausiai mėto į 
tvirtumą lapelius (30 pusi.) kviečiant karei
vius pasiduoti, vėliau atkartotinai jie kalba 
per garsiakalbius, siūlydami tą patį. Jų par- 
lamentierius atsilanko, liaudiečiai duoda fa
šistams tabako, kurio pas fašistus nebuvo. Fa
šistai išreiškia pageidavimą, kad jiems iš To
ledo prisiųstų kunigą, liaudiečiai išpildo fa
šistų prašymą ir prisiunčia jiems kunigą Ca- 
marasą. Taigi bandymas nupiešti liaudiečius 
žiaurūnais nepavyko, nes tik keli suminėti 
faktai rodo ką kitą. Galima pasakyti, kad 
liaudiečiai Alkazarą ir nepaėmė daugiausiai 
tik todėl, kad jų taktika perdaug buvo susi
kalbėjimo pamatais vedama.

Iš LMS CK Raštinės

Štai pabaigoj balandžio, po devynių mėne
sių apgulimo, liaudiečiai paėmė .klioštorių 
Santa Maria de la Cabesa, kalnuose netoli An- 
ducaros. Jie čia suėmė 300 fašistų falangistų, 
200 fašistų žandarų, virš 300 šautuvų, 250 re
volverių ir apie 10,000 patronų. Čia fašistai 
laikėsi nuo sukilimo pradžios? Jiems lėktuvai 
pristatydavo reikmenų. Ilga apgula, kuri ga- 

• lų įale pasibaigė fašistų pralaimėjimu. Ar 
jūs manote, kad Timmermanas rašys apie 
tai knygą? Ar jūs manote, kad šio kliošto- 
riaus karinės pamokos bus reikalingos fašis
tiniai nusistačiusiems elementams? Vargiai! 
Čia fašistai prakišo, čia Ispanijos liaudis lai
mėjo. Alkazaras kas kita, ten fašistai išsilaikė 
72 dienas. Fašistams reikalinga tą imti už pa
vyzdį, kad pakėlus savųjų ūpą. Tam tikslui ir 
ta knyga parašyta. Ją negalima priskaityti nei 
prie bešališkų aprašymų, nei prie karinės li
teratūros. V. S.

Pastaba ant Pastabos
Užpereitą šeštadienį Lit. ir Meno Skyriuje 

prie mano tilpusi© straipsnelio “Kokia Tvarka 
Turi Būt Lietuviško Hollywoodo Brooklyne” 
redakcija prikergė štai kokią pastabą:

“Nesuprantam, kodėl d. Juška mato reika
lo eiti į spaudą dėl to, kad kas nors juokais 
vadinęs Lietuvių Liaudies Teatrą “Lietuvišku 
Hollywoodu.” Juk tai nėra nieko panašaus.”

Aš darau Literatūros ir Meno Skyriaus re
dakcijai pastabą ant pastabos:

Aš ėjau į spaudą ne kad “Lietuviško Holly
woodo” vardą aprašyti, bet kad pakalbėti apie 
Brooklyno menininkų veikimo tvarką. Gi ma
no augščiau minėtas straipsnelis vien tik ir 
kalba apie menininkų tvarką, o ne apie Hol
lywoodo vardą. Taigi redakcijos prikergta 
pastaba neteisinga ir neatsako straipsnelio tu
riniui. Su tokia redakcijos pastaba, tai jokiu 

- būdu negalima sutikt, nes ji duota tik dviem 
straipsnelio žodžiam, o ne jo branduoliui.

Gi “Lietuviško Hollywoodo” vardą įdėjau 
todėl, kad daugumas taip vadina Brooklyno 
menininkų centrą. Net ir buvusis Lietuvių 
Liaudies Teatro sekretorius P. Baranauskas 
daug sykių yra rašęs, kad “Brooklyno Holly- 
woodas” tą ir tą mokinasi, tą ir tą loš, ir tam 
panašiai. Taigi pavadinimas Hollywoodu ar 
kuom kitu man rodos, kad mažai ką reiškia ir 
nieko neįžeidžia. Ir redakcijai segti uodegas 
prie straipsnių dėl tokių žodžių nevertėtų.

Lit. ir Meno Skyriaus redakcijai būtinai 
reikia pastebėti, kad prie nekuriu rašytojų

(Tąsa 4-tam pusi.)

Lietuvių Meno Sąjungos 
knygyne dar randasi daug eg
zempliorių “Aido Balsai”, šią 
dainų knygą išleido Susivieni
jimas Lietuvių Dainininkų 
Amerikoj, 1922 metais, Chica
go, 111. Dainų knyga apdary
ta raudonais viršeliais. Joje 
tolpa 20 dainų. Kaina pirmiau 
buvo 75 centai, dabar parduo
dame po 25 centus egzemplio
rių. Sekamais vardais dainos 
randasi “Aido Balsuose”:

“Pirmoji Gegužes,” vyrų 
kvartetui arba vyru chorui, 
žodžiai Jurgio, muzika Miko 
Petrausko.

“Jaunimo Giesmė”, vyrų 
kvartetui arba vyrų chorui, 
muzika Miko Petrausko. _ ‘

“Į Darbininkus”, vyrų kvar
tetui arba vyrų chorui, muzi
ka Miko Petrausko.

“Drauge Vientauti!”, vyrų 
kvartetui arba vyrų chorui, 
žodžiai Stasio Strazdo, muzi
ka Miko Petrausko.

“Kad Kartą Išauštų,” vyrų 
kvartetui arba vyrų chorui, 
Jovaro žodžiai, muzika Miko 
Petrausko.

“Raudona Vėliava,” vyrų 
chorui, muzika A. P. K.

“Aš Eisiu j Kovą”, vyrų 
chorui, žodžiai Keršto Širdies, 
muzika M. Petrausko.

“Prie Idealo”, vyrų chorui 
su baritono' arba baso solo; 
žodžiai Stasio Strazdo, muzika 
M. Petrausko.

“Laikas”, chorui, muzika A.
F.-X

“Draugai į Kovą”, mišriem 
balsam, žodžiai T. Kleveli#, 
muzika M. Petrausko.

“Gamtos Rūstybė”, mišriem 
balsam, žodžiai Naruševičiaus, 
muzika M. Petrausko.

“Tik Reikia Mums Mokslo 
Šviesos”, miršriems balsam, 
žodžiai Merkinės Vaidilos, 
mūz. M. Petrausko.

“Pasakyk Tu, Liaudie, My
limoji”, mišriem balsam, muz. 
M. Petrausko.

“Pirmyn!”, miš. bal., žo
džiai J. Baltrušaičio, muz. M. 
Petrausko.

“Lakštutė”, miš. bal., žodž. 
J. Bendokaičio, muz. A. P. K.

. “Mūsų Rytojus” (maršas), 
miš. bal., žodž. J. B. Smelsto-, 
riaus, muz. M. Petrausko.

“Paraginimas”, miš. bal., 
žodžiai N. pagal Jovarą, muz.
M. Petrausko.

“Kaip Miela Sulaukti”, miš. 
bal., žodž. J. Š-lis, muz. M. 
Petrausko.

“Dul-Dul Dūdelė”, miš. bal
sam, žodžiai Liudo Giros, mu
zika M. Petrausko.

“Kaip”, miš. bal., žodž. Si- 
daro Brolio, muz. M. Petraus
ko.

Norintieji įsigyt “Aido Bal
sus” kreipkitės į Lietuvių Me
no Sąjungą, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y., arba J. Ben- 
dokaitis, 3116 So. Halsted St., 
Chicago, Ill.

Miko Petrausko mirties mi
nėjimo vakaras įvyks penkta
dienį, birželio 11, 8 v., Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliube, 
280 Union Ave., Brooklyn,
N. Y.

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Meno Sąjungos vei
kalų rašymo kontestas užsibai
gė sū 1 diena šio mėnesio. Ap- 
laikėme keletą veikalų. Dau
giausia, pasirodo, mūsų rašy
tojai linkę rašyti komedijas. 
Mūsų paskirtiem “džiodžiam” 
prisieis išspręsti ant kiek tos 
komedijos juokingos.

.Teisėjai yra: Daktaras J. J. 
KaškiauČius, A. Bimba, J. Va- 
,lentis, B. šalinaitė ir nuo LMS 
CK P. Pakalniškis.



Puslapis Ketvirtas c aisva j šešta'd., Birželio 5, 1937

MENO SKYRIAUS DALIS
PASTABA ANT PASTABOS 
/----------

(Tąsa iš 3-čio puslapio) 
straipsnių, tai ir be reikalo segioja pastabas, o 
prie kitų, tai ir su reikalu ne. Tas parodo re
dakcijos nelygų kontroliavimą. Ir tas gali nu- 
puldyt norą rašyti. J. Juška.

Red. Pastaba: Mums rodosi, ši d. Juškos 
polemika vedama be mažiausio reikalo. Juk 
jis pats savo straipsnely (geg. 22 d.) rašė, kad 
kai bus pakviesta į L. L. Teatrą kokis pustu
zinis režisierių, chorvedžių, etc., tuomet jam

“labiau tiks ir vardas Lietuviško Hollywoodo.” 
Gali būti pakviesta šimtai režisierių, bet to- 
kis vardas Liaudies Teatrui netiks.

Užuot rašius tokiais menkais dalykėliais, 
neturinčiais reikšmės, ai* ne geriau būtų, jei 
d. Juška ir kiti duotų konkrečių sumanymų, 
kaip visųpirmiausiai pagaminti “kokį pustu
zinį” režisierių? Tik juos turint, būtų galima 
pasikviesti.

Lavinimosi klausimą pereitam Lit. ir Meno 
Skyriuj iškėlė d. Bovinas. Tai svarbus reika
las ir apie jį reikėtų plačiau pakalbėti.

ALDLD 236 kp. nariai ta
ria širdingą ačiū visiem auko
jusi em.

Washington miestas randa
si mainų apielinkėj. Daugu
ma lietuvių dirba kasyklose. 
Uždarbis menkas, o darbas 
sunkus ir pavojingas. Bosai 
darbininkus labai išnaudoja. 
Mašinas sustatė anglį liuoduo- 
ti, o mainierius bruka ten, kur 
daugiausiai akmenų. Unija ne
sirūpina darbininkų interesų 
saugojimu, kaip turėtų rūpin
tis. Jei tik kiek darbininkas 
pasipriešina, tai bosas sako: 
“Jei nepatinka, tai eik na
mon”.

Dėl to ir bendras darbinin-

ditas už Mussolinį. Prašome 
rašyti juokelių.

ft ecu—.................
T*L TRObridre MM

Dr. John Repshis
’ (Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard SU, 
kampas Inman SL, 
arti Cenral Skv&ro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

24 ir 7-9 vakar®
Nod&Liouau ir šventadieniaim 

10-12 ryte

E
E
E
E E 
E 
E

VIETA 
PIKNIKAMS

Telefonas
Tunkhannock 9-018R2

CREEKSIDE
'FRANK MANKOUSKY, Savininkas

ALUS, DEGTINĖ IR SKANŪS UŽKANDŽIAI

Route 92

S

Baltimore, Md. Waterbury, Conn.

GAZAS 1R ALIEJUS 
Vasarojimo Nameliai (cabins)

3 mylios nuo Tunkhannock, Pa.

Gegužės 30 d. mirė nuo šir
dies ligos A. Juškauskas, 53 
m. amžiaus. Paliko dideliam 
nuliūdime moterį, sūnų, dvi 
dukteris, daug giminių ir 
draugų, kadangi velionis buvo 
labai draugiškas žmogus, vi
siem gero velijantis ir “Lais
vės” skaitytojas. Palaidotas 
geg. 31 d.

M. Y.

Maskva. — Sovietų lakū
nai ir mokslininkai gauna 
radio žinias iš Maskvos apie 
svarbius politinius įvykius 
Ispanijoj ir kitur.

Didieji Piknikai

Kapinyno Piknikas; “Ispanija 
Liepsnose”; Lietuvių Diena

Birželio 6-tą
Geg. 30 , Lietuvių parke, 

liet, laisvo kapinyno draugija 
surengė pikniką, žmonių da
lyvavo nemažai ir oras pasi
taikė gražus. Matėsi ir katali
kų žmonių nemažai. Visi gra
žiai laiką leido ir tuomi parė
mė kapinyno pagražinimą.

Reikia priminti, kad lietu
vių parapija neturi savo kapi
nyno, lietuvius parapijonus, 
numirus, laidoja airių kapuo
se. Teisybę pasakius, lietuviai 
nei savo bažnyčios neturi; lie
tuvių parapijos švento Juoza
po bažnyčia užrašyta airių 
vyskupui. O po teisybei, liet, 
kunigai ir nesirūpina lietuvių 
labu, tik stengiasi padaryti 
kuodaugiausia skolų parapijai, 
kad tuomi daugiau pinigo iš
gavus iš lietuvių parapijonų.

iš New Yorko kelios mašinos 
atvyks, iš Mass, valstijos daug.

Iš šios valstijos bus iš visų 
miestų ir kaimų. Daugelis tik
rina, .kad bus apie 3 ar 4 tūks
tančiai žmonių. Bus daug sve
timtaučių pamatyti mūs suei
gos.

Rep.

Waterbury, Conn.
Šį Sekmadienį, 6 birž.-June

LIETUVIŲ PARKE 
už Lakewood Ežero

Rengia Liet. Parko Bendrove

Montello, Mass.
Chorų Dainavimo Kontestas

Bus Birželio 12 ir 13 June 
LIETUVIŲ 

TAUTIŠKAM PARKE
Piniginės dovanos choram ir 

piniginės dovanos prie 
įžangos bilieto.

Rengia Liet. Komunistų P-jos Dist.

New York-New Jersey
Sekmadienį 13 Birž.-June
MEADOW GROVE PARK, 

Cranford, N. J.
ALDLD 2-ro Apskričio Konferencija 

ir piknikas.

Hartford, Conn.
Sekmadienį, 13 birž. (June)

. LIETUVIŲ PARKE 
Station 24, Glastonbury Lane

1

Pąinuos choras, kalbės drau
gijų pirmininkai ir D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyn. Šokiam 
gerą muzika. Rengia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystė, 

paminėjimui 25 metų savo 
jubilėjaus.

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynės

Sekmadienį 27 birželio-June
LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD) 

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Brooklyn, N. Y.
Sekmadienį, 4 liepos (July)

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisvė”

•

Bostono Apielinke
Sekmadienį, 4 Liepęs (Jidy)

VOSE PAVILipN PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkes draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisves’.

Dar reikia priminti štai 
koks pavyzdėlis: Lietuviai tu
ri nuosavą piknikams parką 
už Lakewood, šėrininkais ne- 
vien pavieniai lietuviai, bet ir 
draugijos, čia priklauso ir ka
talikų žmonių. Į parką ateina 
labai daug katalikų ir jie ne
mato nieko blogo. Bet tie žmo
nės klausia kitų ir šneka patys, 
kodėl pati parapija ir kunigų 
bei jų tarno vargonininko dik
tuojamos draugijos piknikus 
rengia net kituose miesteliuose, 
bet ne vietiniame lietuvių par
ke. žinoma, protingi parapijos 
žmonės pradeda tuomi pasipik
tinti. Tai lietuviškų kunigų už
sispyrimas ir labai paika tokia 
jų politika. Ji gero nieko jiems 
nelemia.

“Ispanija Liepsnose“. Dabar 
eina vajus už pagelbą Ispani
jos demokratijai. Tuom sumeti
mu rengiama krutami paveiks
lai apie Ispanijoj einamą karą. 
Jie bus rodomi birželio 5, 
Temple Hali, vakare.

Didžiulis Lietuvių Piknikas 
arba Lietuvių Diena

Birželio 6, sekmadienį, Lietu
vių Parke už Lakewood, bus di
delė lietuvių diena. Didelė ir 
graži programa. Dainuos AIDO 
CHORAS iš Worcester, Mass.; 
Liet. Choras, iš Torrington; 
Laisvės Choras, iš Hartford. 
Bus garsiakalbis, čia bus rodo
mi krutami paveikslai po var
du: “ISPANIJA LIEPSNOSE”. 
Pamatysime Ispanijoj verdan
čias kovas su fašizmu, kaip fa
šistai orlaiviais žudo vaikus, 
moteris ir senukus, naikina li
gonines ir viską. Daug svietelio 
čia suvažiuos iš visų kraštų:

Majoras Frank B. Hayne, 
J. V. militariškas atašė prie 

Am. ambasadoriaus 
Maskvoje

čia darbininkai gavo trečiu 
kartu pakelti algas. Dabarti
niu laiku darbininkai į valan
dą gauna daugiau mokėti, ne
gu kada nors gaudavo. At
rodo, kad darbininkų gyveni
mas labai geras: gyvenk ir 
norėk, kova už geresnį gyveni
mą jau nereikalinga. Taip 
daugelis darbininkų mano, bet 
sąmoningi darbininkai žino, 
kad be organizavimo unijos, 
kuri stovi ant sargybos darbi
ninkų klasės reikalų, veda ko
vą už darbininkų reikalus, gy
venimą negalima pagerinti. 
Jeigu šiemet jau trečiu kartu 
tapo pakeltos darbininkams 
algos, tai dėka kovoms orga
nizuotų darbininkų.

Čionai nėra jokia darbda
vių' mielaširdystė, kai tūli dar
bininkai mano.

kų judėjimas apsunkintas.
M. Yanavičiene.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Drg. Pacific.—“Golden Gate 

Tiltas” tilps prie pirmos pro
gos. Ačiū už straipsnį ir pluoš
tą žinučių !

J. Robziw.—Draugo felje
tonu nepasinaudosime, kadan
gi jame nėra užtenkamai nei 
satyros nei humoro, o politiš
kai jis taipgi neišlaikytas. Hit
leris nei kiek nemažesnis ban-

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.
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Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

<i>

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
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BROOKLYN LABOR LYCEUIK
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

T

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Po Gerų Laikų Seka Bedarbė
Beveik visos didesnės šapos 

pradėjo po biskį “slekuoti”. 
Daugelis darbininkų dirba po 
mažiau ir yra atleidžiami. 
Tarpe darbininkų skleidžiama 
gandai, kad užtatai atleidžia
ma darbininkai, kad priguli į 
CIO unijas, žinoma, tas daro
ma per darbdavių agentus, 
kad pakenkus unijai. Bet dar
bininkai tam jau pradeda ne
tikėti, kadangi daugelį kartų 
tokius gandus girdėjo ir tuos 
agentus pradėjo pažinti. Dar
bininkai organizuojasi į CIO 
uniją ir yra pasirengę kovoti 
už savo teises.

Kapinyno Piknikas Pavyko
Gegužės 30 d. įvyko Lietuviš

kų Kapinių piknikas, žmonių 
susirinko pusėtinai daug, be
veik visko pritrūko; pasirodo, 
kad pasiliks gražaus pelno. 
Turbūt pirmas toksai sėkmin
gas piknikas į kokius 5 metus.

Reporteris.

Washington, Pa.
Šiame mieste mažai gyvena 

lietuvių, bet jie darbuojasi ge
rai. Nesenai jie buvo pasiuntę 
$33.94 Ispanijos respublikos 
gynėjams aukų, o dabar ir vėl 
pasiuntėm $19.15. Viso pasi
daro $53.09. Jei taip darbuo
tųsi tų miestų lietuviai, kur jų 
yra tūkstančiai, tai daug su
rinktų.

NAUJOJE VIETOJE

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

lx. GERIAUSIA DUONA
BSCHOLES BHKING 1---------—----------- -

532 Grand St., Brooklyn-'^

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

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

•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.

•i"—"—“—“—"—"—■—■—“—■—■—“—■—■—■—■—

Josephine Kasmočius’ Pavilion j
1 Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius " 
■ naujai įtaisė puikiame sodne, po. tyrum dangum 
1 šokiam platformą bei pavilion.

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

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- ’ 
I kestros kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. Tad nore- , 
? darni pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius į puikų 
; sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

I Čia yra Restauracija, kur gaminama visoki valgiai ir 
į yra geriausių Amerikos išdirbimo ir Importuotų 
I Degtinių, Vyno ir Alaus
| • į
| Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko I 
I i jaučiasi pilnai patenkintas.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina ■ 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reum^tiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRITĄ DIENĄ

i Nuodai jūsų kraujuję sudaro rc-s 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu- ; 
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau- > 
jo. ši daktaro naujoji medicina pa- ■ 
daro tai labai greitai. Neturi svai- i 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant- 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžykite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 

' bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
ltą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
I nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

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.
C&>

AL JJ.
/

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Švente
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

‘LAISVES’PIKNIKAS
Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Programoje Dalyvaus Keturi Chorai:

LYROS CHORAS iš Philadelphiįos,
Vadovaujamas J. Jurčikonio

SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J.
Vadovaujamas B. L. Šaknaitės

PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y.
Vadovaujamas Aldonos Klimaitės

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y.
Vadovaujamas B. L. Šalinaitės

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

ULMER PARK MUSIC HALL
GALE 25th AVE. BROOKLYN, N. Y.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čią $5 ir 4-ta $3.
ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.
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Binghamton, N. Y.
Varkulių Jubilėjus

Gegužes 30 d. Lietuvių Sve
tainėje įvyko senų šio miesto 
gyventojų Varkulių sidabrinės 
vestuvės, kurias suruošė jiems 
jų draugai. Varkuliai, kad at
sidėkojus draugams, suruošė 
ant rytojaus baliuką Wood
row Wilson Parke.

Karščiai
Paskutinės gegužės mėn. 

dienos buvo gana karštos. Kas 
perilgai leidosi saulei bučiuoti, 
tas po švenčių jaučiasi lyg ug
nies apsvilintas. O tokių ma
tyt daug.

Pirmiau buvo gana dažnai 
lietaus, bet dabar jau sausa. 
Ir jei dar taip pabus ilgiau, 
žalioji gamta pradės rusti- 
džiūti.

Prelekcija Apie Maistą
Liet. Darb. Susivienijimo 6 

kuopos susirinkime, birželio 7 
d., bus skaitoma labai svarbi 
dr. Kaškiaučiaus parašyta pre
lekcija temoje “Kaip maitin
tis, kad būti sveiku“. Ši pre
lekcija svarbi kiekvienam 
žmogui, nes kiekvienas žmo
gus rūpinasi savo sveikata, 
sveikatos palaikymu, apsisau
gojimu nuo ligų, žinojimas, 
kaip maitintis, kad būti svei
ku, dar labiau svarbu mote
rims šeimininkėms, nes jos, 
didžiumoj, taiso-gamina val
gius. Jos šioje prelekcijoje ras 
naudingų sau patarimų.

Visi kuopos nariai pasisten- 
gkite šiame susirinkime daly
vauti. Galite pasivadinti ir 
savo draugus-drauges, kad ir 
nepriklausančius kuopai!

Žurnalo Reikale
Lietuvių jaunimo suplanuo

tas leisti žurnalas randa prita
rimo ir pas mus. Bet tas prita
rimas turėtų būti didesnis, tu
rėtų būti paremtas- pinigais- 
prenumeratomis. Kol kas, už
siprenumeravusių yra nedaug. 
Kai kas sako nenorįs prenu
meruoti, kol žurnalas dar ne
išėjęs, nežinąs, kaip jis patik
siąs. Mano manymu, reikia pa
sitikėt asmenims, kurie stovi 
prišakyje žurnalo leidime. 
LDS. jaunuolių kuopa užsisa-

kė žurnalą kuopai. Manoma, 
kad ir atskiri nariai, turį iš
tekliaus, užsirašys.

J.

Philadelphia, Pa.
Pranešimas apie “Laisvės“ 

Pikniką Philadelphijos 
Apylinkėje

Šiemet “Laisvės“ piknikas 
atsibus Westville Grove par
ke, 5-tą dieną rugsėjo, prie 
kelio No. 47. Daug žmonių 
teiraujas apie pereitų metų 
Ąlcyon Parką, Pitmonte. Ne
smagu mums pranešti, bet to 
miestuko politikieriai griežtai 
nusistatė prieš alaus įvežimą į 
parką ir jokios muzikos nelei
džia turėti. Tie patys politi
kieriai turi skiepuos visokių 
gėrimų ir kelia balius nepras
čiau už tuos, kurie yra legali
zuoti. Daug žmonių kritikuo
ja, kodėl mes geresnių parkų 
nepaimam, bet kada jų reikia 
surasti, tai didžiausia beda: 
vieni netikę, kitiems trūksta 
automobiliams pastatymui vie
tos, gi kituose negalima turėti 
gėrimų. Pennsylvanijoj visai 
negalima rizikuoti toki pikni- 

Įkai. Jei mes ir šį parką ne
būtume užėmę iš kalno, tai 
būtume buvę be parko ir vei
kiausiai be “Laisvės“ pikniko. 
Rengėjai tą viską nužiūrėjo ir 
iš kalno buvo užranduotas su 
ta išlyga, jei surasim geresnį, 
tai atgausim rankpinigius. To
dėl visi žinokit, kokia padėtis 
su parkais. Ir šiemeti buvo 
daug išvažinėta, jieškota, 
klausinėta.

Kas liečia Westville Grove 
Parką, tai jis yra žymiai pa
gerintas : milžiniškas baras, 
pabudavotas ant geros žolės, 
po stogu; stalų daugiau pri- 
budavota. Mes gaunam pigiau 
parką, už tai iš kitur prive- 
šim stalų ir pabudavosim sta
lų, taip, kad, būtų 300 stalų 
ar ir daugiau.

Nekurie žmonės rūgo j a, kad 
apie tą vietą randasi kiaulių 

j augyklos, bet pastaruoju lai
ku sužinota, kad daug jų pa
naikinta. Baras randasi po 
stogu, pieskyno nebus, nes 
parkas visai kitaip pertvarky
tas. Dovanų šiemet yra nu
skirta $250.00. 1-ma dovana

yra $100.00, kitos mažesnės. 
Viso bus 17 dovanų. Kolonijų 
draugai turi šiemet pasidar
buoti geriau negu kitais me
tais, nes jūs žinot, kad yra 
geriausia proga vasarą sukelti 
finansų mūsų spaudos palai
kymui. Platinkite įžangos lai
mėjimo tikietukus ir mobili- 
zuokitės masiniai į pikniką.

Mes užtikrinam, kad visi 
būsite patenkinti.

Komisija.

Boston, Mass.
Iš Streiko Lauko

Šiomis dienomis išėjo į strei
ką. Bostono ir apylinkės dra
bužių valytojai ir dažytojai 
(cleaners, dyers and tailors). 
Streiką vadovauja industrinė 
darbininkų unija CIO. Šios 
pramonės darbininkai jau turi 
suorganizavę uniją * 33-jose 
dirbtuvėse, o 14 dar yra ne 
unijinių. Todėl, šis streikas 
pasiekė ir Bostono priemiestį 
West Roxbury, Mass. Čia yra 
pikietuojanąa Weinfields Inc. 
cleansers & Dyers dirbtuvė, 
109 Gardner St.

šis išnaudotojas yra žiaurus 
ir su darbininkais nesiskaito. 
Kelios savaitės tam atgal jis 
sumušė du darbininkus, ku
rie bandė organizuoti uniją ir

siduoti, apsistatę stora eile 
žiaurios policijos ir dirba sau 
ramiai, nes dirbtuvė randasi 
toli nuo gatvės į laukus.

Bet ši vieta apgyventa dar
bininkais, kurie simpatizuoja 
stt’eikieriams, tai vienas iš jų B. 
Tamošauskas užleido streikie- 
riams savo daržą. Dabar eina 
pikietas pagal pačios dirbtu
vės langus.

Išnaudotojas del to įpuolęs 
į desperaciją ir negalėdamas 
nieko daryti užsibarikadavo 
langus lentomis, maišais ir ki
tokiais šlamštais. Ar ilgai jis 
taip išsilaikys, tą ateitis paro
dys. Unija rengias pastatyti 
daugiau pikietų.

But-te.

Maskva, birž. 1.—Chaba- 
rovske, Sovietiniame Sibire, 
sušaudyta 11 trockistų, ku
rie šnipinėjo Japonijai prieš 
Sovietus.*.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RI.7776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY VERRUTO and 
SANTOLO SORRENTINO 

(Miami Restaurant)
595 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

PANEVĖŽYS

Sužalojo Mokinį
Balandžio 29 d. apie 9 vai. 

Tamsiojoj gatvelėj tūlas Pet
rauskas, būdamas neblaivus, 
peilio smūgiu sunkiai sužalojo 
gimnazijos mokytojo Karkos 
sūnų, VII kl. mokinį. Sužeista
sis patalpintas apskr. ligoninė
je.

PRANEŠIMAI E KITUR

SO. BOSTON, MASS.
LDS G2 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 9 d. birželio, kaip 7:30 v. v. 
376 Broadway. Visi nariai būkite 
šiame susirinkime, gausite veltui 
svarbią knygą “Tūli Mūsų Parazi
tai” su įvairiais paveikslais ir nau
dingais straipsniais apie žmogaus 
kūną. Taipgi gausite naują konsti
tuciją, nes kiekvienas narys privalo 
turėti ir žinoti organizacijos taisyk
les arba įstatymus. Fin. Rast.

(132-134)

HARTFORD, CONN.
Gal yra ne visiems žinoma, kad 

Laisves Choras pasamdė busą va
žiuoti į Waterburio didelį pikniką, 
6 d. birželio. Kurie norite važiuoti 
su Laisvės Choru, gaukite tikietus, 
nes busai išeis nuo 57 Park St., kaip 
12 vai. d. Tikietai kainuos į abi pu
ses 75c. L. Choras.

juos išvarė iš darbo.
Dabar šis dalykas yra teis

me. Šioje dirbtuvėje darbinin
kų algos labai mažos,—mote
rims moka nuo 15 iki 25 centų 
į valandą, vyrai nekurie gau
na iki 40c į valandą.

Darbo valandos nenustaty
tos, užėjus skubiam darbui, tu
ri dirbti nuo 7 valandų ryto, 
nesustojant nei pietų pakol 
užbaigsi darbą.

Jaunos mergaitės čia dirba 
vakarais iki 12 valandos, šeš
tadieniais per visą dieną ir 
šventadieniais (holidays) vis 
už tokį pat užmokestį.

Kadangi algos yra labai že
mos, tai čia dirba daugiausia 
juodveidžiai ir keletas italų 
tautos jaunų mergaičių, apie 
35 darbininkai.

Užpikietavus dirbtuvę di
džiuma darbininkų pasitrau
kė, dirba tik keletas streiklau
žių.

Bet bosas dar nemano pa-

NOTICE is hereby given that License No. 
SB13 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 7G of the 
Alcoholic Beverage Control Law at N. E. 
Corner West 10th St., on Boardwalk, Coney 
Island, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN J. KARP
N. E. Corner W. 10th St., on Boardwalk 
Coney Island Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW1043 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 693 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

EMIL VISONE 
(Emil’s Restaurant)

G93 Liberty Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
134860 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 45G 
Bergen Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY B. MULLEN
I 45G Bergen Street Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby, given that License No. 
j A15708 has been issued to the undersigned 
I to sell beer at retail, under Section 75 of 
i the Alcoholic Beverage Control Law at 
■ 405 Vanderbilt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY ALLHUSEN
405 Vanderbilt St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licens? No. 
A15650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4203 
Avenue J, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUTH M. KOLLN
4203 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

Pavasarinis Piknikas
Kurį Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Nedėlioję Birželio 13 June, Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.
Prasidės 1-mą valandą po pietų ir tęsis iki vėlai nakčia

ŠOKIAMS GRIEŠ LIETUVIŲ ORKESTRĄ. ĮŽANGA 25c

Sietyno Choras iš Newark, N. J., kuris dainuos šiam piknike
Dailės programą duos Brooklyn© Aido Choras, Newarko Sietyno Choras, Elizabeth© Bangos Choras^ ir 

Great Necko Pirmyn Choras.
KELRODIS iš Elizabetho and West Jersey ir Broad gatvių imkite Union gdtvekarį 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.

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

KEARNY-HARRISON, N. J.
ALDLD 136 kp. rengia linksmą 

pikniką sekmadieni, 6 d. birželio. 
Pradžia 11 vai. ryto, Kulikausko 
Parke, Nutley, N. J. Dainuos Sietyno 
Choras iš Newarko. Galėsite laimėti 
penkis dolerius pinigais ir fountain 
plunksną su paišeliu. Bus gera or
kestrą šokiams ir taip pat turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Jeigu lytų 
tą dieną, tai parengimas įvyks 15 
Ann St., Harrison, N. J. Įžanga vel
tui. Užkviečia komisija.

(131-132)

LAWRENCE, MASS.
Maple Parko Bendrovės nariai yrą 

raginami pribūt 10 vai. ryto kelio 
taisyt. Vakare, 6 vai. bus pasikalbė
jimas, kuriame dalyvaus drg. J. Bim
ba. Prašome visus ALDLD narius 
ir simpatikus pribūti. Kurie negalė
site laiku pribūt dirbti, tai atvažiuo
kite nors į susirinkimą.

(131-132)

TACOMA, WASH. ’
ALDLD Tacomos ir Seattle kuopos 

rengia pikniką, liepos 18-tą, “Lake 
Geneva.” Tai užprašo visos apylin
kes Californijos, Oregon, Washing
ton ir B. C. Kanados Lietuvius at
silankyti j šį bendrą pikniką ir links
mai laiką praleisti ir suspažinti su 
nepažįstamais savo broliais darbinin
kais lietuviais.

Pereitą vasarą mūsų bendras pik
nikas daug supažindino lietuvius, tad 
tikimės, šiemet dar daugiau sutraukti 
lietuvių, per tai sueisime savo senus 
pažįstamus ir bus galima su dar nie
kad nematytais susipažinti. Taigi 
nuoširdžiai prašom, kad kitų koloni
jų lietuviai nieko nerengtų tą dieną.

Pelnas nuo pikniko skiriamas svar
biems darbininkų reikalams.

Kom.
(131-132)

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. rengia Ispanų va

karą, 8 d. birželio, Gedemino Svet. 
Programoj dalyvaus choras su pui
kiom dainom taip pat yra permato
ma, kad Gedemino Kliubas ir LDS 
kuopa dalyvaus rengiamam vakare. 
Kiekvienas smerkiantis žiaurumą fa
šizmo yra kviečiamas dalyvauti šia
me parengime.

Koresp. M. Duseika.
(131-133)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, birželio 6 d., 10 vai. ry
to. Lietuvių Kliube, 4th ir Upland 
gatvėse. Visi nariai dalyvaukite lai
ku. Sekr.

(131-132)

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų Sąry

šio susirinkimas įvyks 7 d. birželio 
8 v. v. Liet. Svetainėje,, 180 New 
York Avė. Visi delegatai būtinai da
lyvaukite, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti.

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.” v

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. Pasistengkime, 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 
ūkeje, Ferndel, Md. šiame piknike 
leidžiama Shenandoah’rio moterų 
rankų darbo lovai kaldra. Bus val
gių ir gėrimų ir gera muzika. Kelro
dis: Mašinoms važiuokite Westfort 
Road iki Camp-Med Rd. iki Linthi-

cum Heights. Privažiavus pirmą 
gelžkelj, dar pavažiavus 150 pėdų 
nuo gelžkelio, privažiavę pirmą kryž
kelę sukit po kairei. Važiuokite tie
siog i pat Pužaičio kiemą.

(130-132)

Bitininkų Atydai
Nelaukit iki inspektorius ateis ir 

privers bites sudegint dėl Amerikoniš- 
ko-Europišta) Į puolančio arba Juodo 
Puvimo (Foul Bfood).

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

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

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

K. S. BARANOWSKY
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir ikrajavus 
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
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Rūgšti ruginė, saldi rugine, 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, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

I

i’

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia draugišką iš

važiavimą šį sekmadienį, 6-tą d. bir
želio, Burholme Park. Choristai kvie
čia, kad visi, seni ir jauni atvažiuotų 
ir praleistų laiką linksmai šviežiam 
ore. Turėsime gėrimo ir užkandžių. 
Galima nuvažiuoti su gatvekariu No. 
50, kuris važiuoja ant 5th St. Va
žiuokit visą kelią iki Burholme Park.

Renginio Komitetas.
(131-132)

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 medį.
4. švilpimas.
Bus ir kitokių žaidimų; taipgi šo

kiai.
Publika bus aptarnauta skaniai^ 

valgiais ir gėrimais.
Visus lietuvius—senus ir jaunu? 

—širdingai kviečiame atsilankyti ii 
smagiai praleisti dieną!

Rengėjai.
(130-132)

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661



SUSIRINKIMAI

Tarp Lietuvių

mi-

Kaimietis.

Notary Public

kuriuo

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Bilietas $1.25 
Iš Anksto Perkant tik $1.

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, birželio 7 d. 8 vai. 
vak. “Laisvės” Raštinėje, 427 Lori
mer St. Taigi, visi draugai dalyvau
kite susirinkime ir atsiveskite naujų 
narių. A. Baltaitis. (132-133)

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

ling Liquor Store, Inc., has filed its 
trademark: “BROADLING” with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on foods, liquors, beverages 
and ingredients thereof, of every 
class and description.

(130-147)

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

.... . ....

PAJIEŠKOJIMAI
Pa.įieškau savo pusbrolio Stanislo

vo Norvilos, kilusio iš Lietuvos, šau
lių apskričio, Šiaulių valsčiaus, 
Pumpučių kaimo. Prašau jo paties 
atsiliepti, nes turiu svarbų reikalą, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
pranešti už ką būsiu dėkinga.

KONSTANCIJA BALČIŪNAITĖ, 
R. O. del Uruguay, Montevideo, Villa 
del Cerro, Calle, Mejica 164.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

PARDAVIMAI
Parsiduoda trijų šeimynų guntinis 

namas, Cypress Hills sekcijoj. Du 
blokai iki New High School ir vie
nas blokas nuo Eleveiterio stoties. 
Gera proga nupirkti pigiai—$7,500. 
Kreipkitės: 275 Ainslie St., Brook
lyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kjuštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

EKSKURSIJA
LAIVU

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

Bus

Puslapis šeštas Šeštadienis, Birželio 4, 1937

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Rytoj Didysis Visų Darb. 
Draugijų Išvažiavimas 

Ispanijos Paramaj
Sekmadienį, 6-tą birželio, 

visi didžiojo New Yorko-Broo- 
klyno ir priemiesčių lietuviai 
važiuos į Forest Parką pasi
linksminti ir kartu paremti Is
panijos kovotojus, sušelpti nu
kentėjusius nuo karo vaikus, 

ą rengia eastnęvv- 
su pritarimu ir pa- 
šio didmiesčio dar- 
orgaųizacijų.

šį sekmadienį jūs

yorkiečiai 
rama visų 
bininkiškų

Drauge, 
nerasite taip gražios ir naudin
gos vietos praleidimui liuoslai- 
kio niekur kitur, kaip tik Fo
rest Parke.

Važiuokite Jamaica L (ele
vated) iki Forest Parkway 
stoties ir išlipus eikit j kalną, 
o ten biskį paėjus keliu rasite 
beno pastolį ir automobilių 
pastatymui vietą, už kurios 
jau bus piknikas. —Komisija.

Šiandien Karpavičiaus 
Laidotuvės

2-rą 
Kar-

Birželio 5-tos popietį, 
valandą, draugas Ignas 
pavičius bus išlydėtas į pasku
tinio pasilsio vietą—Alyvų
kalnelio kapines. Išlydint iš 
graboriaus Bieliausko įstaigos 
(660 Grand St.), atsisveikini
mo prakalbą pasakys d. Rojus 
Mizara, “Laisvės” redaktorius.

Draugės ir draugai kviečia
mi atsilankyti į šermenis ir 
palydėti į kapus darbininką, 
per eilę metų sulyg išgalės rė
musį tą judėjimą, kuris kovo
ja už geresnį būvį darbo žmo
nėms. D.

Prašome Tuojau Užsisakyti 
Buše Vietą

Lietuvių Darbininkų Litera- 
tūroš Draugijos 2-ro Apskričio 
konferencija ir piknikas įvyks 
už savaitės sekmadienį, 13 bir
želio, Cranford, N. J.

Iš Brooklyn© nuo “Laisvės” 
svetainės išeis busai sekamai:

Delegatų busas — 9 vai. 
ryto. .

Aido Choro ir kitų — 12 
vai. per pietus. Kelionė į abi 
puses (round trip) $1.

Delegatai ir visi kiti prašo
mi tuojau užsisakyt buse vie
tą pas komisiją, “Laisvėj,” pa
žymint, kuriuo laiku norite iš
važiuot. Piknikas bus gražioje 
Vaičionių farmoje, puiki pro
grama, skanūs užkandžiai ir 
proga susitikti su žmonėmis iš 
visos plačios apylinkės, smagi 
muzika šokiams, tad niekas 
nesigailės nuvykęs.

Komisija.

Dėl Daiktų Ispanijai

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS
Drabužiai Ispanijai

Draugė M. Maželienė at
vežė kailiniukus ir didelę dė
žę kitų drabužių ir batų Ispa
nijos vaikams ir suaugusiems.

Draugai AI. Veličkai taipgi 
aukojo pundą drabužių.

Visi turintieji dar dėvėtinų 
nuliekamų drabužių, vyriškų 
ir moteriškų, vaikams ir suau
gusiems, surinkite juos ir
nedarni Ispanijos Savaitę pa
aukok it juos Ispanijai.

Susitvėrė Lietuvių Lincolno 
Batalione Draugų Grupė 

Ir Pradėjo Darbą
Kad prakilnusis Amerikos 

lietuvių jaunimas (kuris išvy
ko ir išvyks Ispanijon ginti 
demokratiją nuo fašizmo) ne
kęstų nedateklių, kad demo
kratija laimėtų, čion likęs jau
nimas su entuziazmu ir pasi
ryžimu dirbti sudarė grupę 
Lietuvių Lincolno Batalione 
Draugų. Jos vyriausias tikslas 

i—teikti kovojantiems Ispani
joj lietuviams jaunuoliams 

i laikraščių, knygų, cigaretų ir 
kitų reikmenų ir abelnai rū- 

. pintis Ispanijos rėmimu.
Pirmame susirinkime perei

tą ketvirtadienį dalyvavo gra
žus būrelis jaunų žmonių, ypa
tingai merginų-moterų ir ne- 

i laukiant toliau užsibrėžta vei
kimo planai, pradėta darbas. 
Einant darbui bus įtraukta ir 
suaugusieji asmenys bei jų or
ganizacijos.

Grupė greitu laiku pasiųs 
pirmą siuntinį dovanų Ispani
jon.

Pirmu didesniu grupės dar
bu bus Ispanijos Vakaras, ku
ris rengiamas birželio 19-tą 
“Laisvės” Salėje. Programoj 
tikimasi turėt pagarsėjusius 
“No Pasaran” dainininkus ir 
kitokios ispaniškos programos, 
ispaniškų valgių ir gėrimų.

Rep.

Mykolas Riskevičius, LDS 
1-mos kuopos narys, sirgo 7 
savaites kraujo ir jo apytakos 
nusilpnėjimu. Dabar sakosi 
kas dieną jaučiąsis geriau, ta
čiau dirbti dar negali, kol kas 
ilsisi ir augina spėkas.

K. Depsas irgi negaliuoja. 
Tie nuolatiniai užpuolimai jo 
krautuvėlėje (trys į metus lai
ko) pridėjus prie ilgų valan
dų darbo, kurios ne naujiena 
smulkiajam biznieriui, atsilie
pė į jo sveikatą.

Povilas Baltrėnas išvyksta 
trim mėnesiam į Camp Ilygeo- 
logy, Vareplanks Point, N. Y., 
kur esąs pakviestas atostogau
jantiems dėstyti daržovinę- 
vaisinę mitybą.

Drg. Čirikięnė ką tik sugrį
žo iš Washington, D. C., kur 
su brooklyniete dukterimi d. 
Bushon buvo nuvykus lankyti 
ir prižiūrėti kitą ten gyvenan
čią dukterį. Drg. Bushon kol 
kas likosi pas sergančią seserį.

Rep.

Lietuviai Renka Aukas 
Ispanijai

Ketvirtadienio vakarą ke
lios moterys pasiėmė dėžutes 
rinkimui aukų Ispanijos vai
kams, kitos pasižadėjo atvykti 
ir pasidarbuoti su ALDLD Mo
terų 81-mos kuopos komisija 
einant po stubas. Darbuojasi 
toje srityje ir gerokas būrelis 
lietuvių komunistų, nes Komu
nistų Partija aukštai įvertina 
gelbėjimą nukentėjusių nuo 
fašizmo užpuolimo Ispanijoj.

Rinkliava tęsis dar penkias 
dienas, paskutinė diena bus 
9-tą birželio. Rinkliava yra 
legalė,’ jai leidimas gauta iš 
miesto valdžios, tad kiekvie
nas gavęs dėžutę gali be-jokio 
pavojaus rinkti aukas kur pa
tinka. Dėžučių galite gaut 
“Laisvėje” pas moterų komi
sijos narę Sasnauskienę.

Komisija.

ki-Kurie turite drabužių ar 
tokių daiktų Ispanijai iš Broo
klyn©, priduokite Workers Al
liance, 285 Rodney St., tarp 
So. 5-tos ir Broadway. Atdara 
vakarais nuo 5-tos valandos. 
Iš čia kasdien drabužius ar 
kitokius daiktus išveža į New 
Yorką, kur yra pakuojama į 
dėžes.

Jei kurie turite daug, tai 
parašykite aukščiau paduotu 
antrašu, jie atvažiuos patys 
pasiimti daiktus.

Minės Kritusius Karžygius
Komunistų Partijos 2-ra 

Sekcija šį pirmadienį, 7 birže
lio, Mecca Temple, 133 W. 
55th St., ruošia paminėjimą 
dviejų kovotojų, Rudolfo Tei- 
ger ir Morriso Jellin, padėju
sių gyvastį už demokratinę Is
paniją. Kalbės žymūs kalbė
tojai.

Rudolf Teiger buvo nariu 
Veiterių Unijos 16-to Lokalo, 
o Morris Jellin — Kailiasiu- 
vių Unijos 88-to Lokalo.

Atsargiai su Šautuvais

Trys jaunuoliai praktikavo 
šaudymą į cielių—tuščius ke- 
nus—prie Long Island Sound, 
Whitestone. Priloduojant iš 
naujo šautuvas netikėtai iššo
vė ir pataikė 15 metų jau- 
nuolį John Hanscome. Laikiu- 
sis šautuvą Robert McShea pa
šaukė daktarą ir pašautasis 
paimta ligoninėn. Nelaimės 
kaltininkas sulaikytas kalėji
me.

Williamsburgo Bedarbiai 
Rengiasi Kovoti už 

Pašalpą ■
Darbininkų Susivienijimo 90 

kuopos susirinkimas įvyko tre
čiadienį, birželio 2. Organiza
toriui J. Jacobson nepribuvus 
iš priežasties tėvo mirties, ki
tas biuro narys raportavo iš 
bedarbių ir WPA veikimo. Jis 
pažymėjo, kad gegužes 21 
įvykęs 35,000 WPA darbinin
kų vienos dienos streikas, ma
žai ką laimėjo ir 45,000 tapo 
paleisti nuo viešųjų darbų.

Nutarta pasiųsti telegramas 
miesto majorui F. II. LaGuar- 
dijai ir gubernatoriui Lehma- 
nui su reikalavimais darbo ar
ba pašalpos, o vėliau bus pa
siųsta delegacija su tais pa
čiais reikalavimais.

Buvo 25 reikalavimai pašal
pos apsigynimui nuo bado. 
Nutarta reikalauti po $5 kas 
mėnuo ant drapanų ir po 80 
centų kas savaitę ledui.

Pranešta, kad nuo pirmos 
liepos dešimtas nuošimtis šel
pimo įstaigų bus uždaryta, to
dėl bedarbiai nutarė pasmar
kinti savo reikalavimus. Buvo 
duota pastaba, kad bedarbiai 
pamiršo kovoti, o išmoko tylė
ti, gi tylintiems niekas nieko 
neduos.

Birželio 11 d. bus parengi
mas paminėjimui draugo dar
buotojo ir organizatoriaus 
Darbininkų Susivienijime, kri
tusio kovoj prieš fašizmą gi
nant laisvę ir demokratiją Is
panijoj.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7119 

Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Rugp. 22 August
NUO WALL ST.

Į 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.

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

0-

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

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

NATURAL - LAX - HERB TEA

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

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

HERBS
IN

1 BOX

Tita- 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

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.
Trečiadieniais, Ketvirta- 
Penktadieniais, šeštadie- 

ir Sekmadieniais—Visą 
Dieną ir Naktj 
šeštadienio naktj 75c. 

Specialūs kainos savaitei.

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

50c UŽ DIENA IR NAKTĮ

Vyrams 
dieniais, 

niais

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

“Laisvės” ofise bi kada galima 
• v • • • Zgauti siuos užsieninius 

laikraščius:

Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

Vaikas Gaus Du Medalius 
Ir Piniginę Dovaną

Michael Ronzetti, 12 metų, 
pereito vasario mėnesį išgel
bėjo du mažu berniuku įlūžus 
su ledu prūdan, prie 57th Rd. 
ir 58th Ave., Elmhurst, 
Queens. Dabar jis gaus Boy 
Scouts nacionalį aukso meda
lį, nuo New Yorko Gyvybės 
Gelbėtojų Draugijos sidabrinį 
medalį, ir šimtą dolerių.

Gerai “Prisirengę”

Irving Feino garadžiun, 
1657 St. Marks Ave., atėjo 
trys vyrai, iš kurių du turėjo 
po vieną revolverį ir po vieną 
liuosą ranką plėšimui, o tre
čias turėjo abiejose rankose 
po šautuvą. Jie įsakė savinin
kui, pagelbininkui ir kostume- 
riams tylėt ir išėjo su $88 gro
bio.

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties.

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

Jei Pasishubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50. /

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

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

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

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

Statys, Didins Mokyklas
Švietimo Taryba ketvirta

dienį nubalsavo padidinti 
Mokyklą 226, taipgi užgyrė 
planą statybai Lafayette Vi
durinės Mokyklos, kuri kai
nuosianti $1,880,000.

Taipgi užgirta planai sta
tymui Cristopher Columbus 
Vidurinės Mokyklos, Bronxe, 
kuri kainuos $1,800,000.

“Užčekiuos” Vaikus
Motinos, norinčios matyt 

pasaulinius fėrus, galės pa
vaikščioti juose be trukdymų, 
nes bus įtaisyta specialė žais- 
lavietė, kur galės palikti vai
kus arba kaip sakoma “užče- 
kiuoti.” Tai dalykas,
Sovietų moterys jau senai 
naudojasi kasdieniniame gy
venime, nelaukiant nei pasau
linių fėrų.

Waterburio troko draiveris 
Lichnik rastas netoli Bennett 
orporto per WPA darbininkus 
pasakojo, kad plėšikai New 
Yorke atėmę iš jo troką su 
prekėm, surišę, užlipdę akis ir 
paleidę laukuose.

Stanley Masiulio 
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga 

Amerikoniškos ir importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravor.ų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

wtwro •
Stanley Masiulio Įstaiga Yra

518 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
■- GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenjs ir palaidojo 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 9^C 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Ave.< 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

LWLfiMMfiAMMflAAWIfiAAMAAAMAMSWMWAARAiviMAAM

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

WWWWWWWWWWftWWWWWmV WW WM WW WWW




