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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

No. 134 relephone STagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Pereitą šeštadienį palaidojo
me (Brooklyne) Igną Karpavi
čių. Tai buvo susipratęs dar
bininkas, 37 m. išgyvenęs 
Jungt. Valstijose, buvęs ALDL- 
D narys nuo pat jos susitvėri- 
mo. Kadaise, kol buvo jaunes
nis, Ignas priklausė LSS, o pa
skui Komunistu Partijai.

Savo mirties patale Ignas 
reiškė didelio.noro dar kiek tiek 
pagyventi, kad jis galėtų ma
tyti sumuštą Ispanijos fašizmą. 
“Tuomet man būtą lengviau 
mirti,” sakė jis aplankytojo i d. 
Levanui.

Karpavičius — daug matęs, 
buvolnas žmogus. Revoliuci- 
nėn darbininkų pusėn jį, anot 
jo paties, pakreipė Chodinkos 
įvykiai, kuriuos jis pats matė 
tarnaudamas rusų kariuomenėj 
Maskvoj.

Kas gi toji Chodinka?
Caro Mikės II-rojo (ir pasku

tiniojo) karūnavimo proga, bu
vo skelbta, kad gegužės mėn. 
18 d., (1896 m.), pasirodys 
Chodinkos aikštėj caras ir duos 
žmonėms dovanų.

Dar gegužės 17 d. anksti ry
tą minėtoj vietoj jau laukė mi
nia žmonių. Ji ten buvo per 
dieną ir naktį, trokšdama ma
tyti carą ir gauti malonių.

Staiga iš kažin kur pasklydo 
gandų, būk dovanos jau dali
namos. žmonės metėsi per vie
ni kitus bėgti, grūstis. Įvyko 
baisi kimšatė. Policija, šnipai 
ir kareiviai užkinkyta pulti mi
nią, “daryti tvarką.” Pasekmė: 
žuvo apie 2,000 žmonių!

Tokią dovaną caras Mikė su
teikė maskviečiams!

Jaunam Igne Karpavičiuje 
tas pagimdė didelę carizmo 
neapykanta: Jis pradėjo socia
liai mastyti ir, ilgainiui, pata
po uoliu revoliucinio darbinin
kų judėjimo pritarėju.

Didžiausias džiaugsmas bu
vo Ignui, kai carizmas ir ka
pitalizmas tapo sutrėkštas Ru
sijoj, o jo vietoj įsteigtas so
cializmas.

Gal kas ir daugiau iš lietu
vių matė Chodinkos įvykį? Pa
rašykit mums apie tai savo at
siminimus.

Buvusiam New Yorko valst. 
gubernatoriui “Al.” Smithui 
patiko Vatikano papa, patin
ka jam ir Mussolinis. Užtikri- 
nam tave “Al”: dar labiau tau 
patiktų Hitleris ir generolas 
Franco!

Bet tik dėl tos pačios prie
žasties tu labai nepatinki de
mokratiniai n u s i s tačiusiems 
žmonėms. Jie į tave žiūri, kai
po į fašistų agentą, kaipo į 
savo priešą.

Kauniškis Smetonos “Aidas” 
(už geg. 20 d.) entuziastiškai 
skelbia:

Gen. Molą grąsina Baskijos 
sritį paverti kapinėmis.

Ten pat tekste:
“Tam reikalui nacionalis

tai (fašistai) turi visai pa
kankamų priemonių. Atro
do, kad generolas Molą 
yra pasirengęs tą sumanymą 
įgyvendinti, kaip tai jau 
įrodo iš eilės sunaikinti Du
rango, Guemicos, Bolivaro, 
Eibaro ir Elguetos mies
tai....” *

Taip, taip, ponai smetoni- 
ninkai: fašistų vadas gen. Mo
lą jau padarė Baskijoj kapi
nes—SAU!

Galimas daiktas, kad Baski- 
ja bus kapinėmis visam Ispa
nijos fašizmui.

Kauno smetoniškose sferose, 
žinoma, dėl to būtų zvimbimas 
ir dantų griežimas!

“Draugas” džiaugiasi, kad 
tūla baltagvardiete Sofija

Federacijos Kompaniška Su
tartis su Edison Electric
Brooklyn, N. Y.—Edison 

Elektros kompanija pasira
šė sutartį su Darbo Federa
cijos Brolija, o dauguma 
darbininkų reikalauja indu
strinės unijos, priklausan
čios prįe CIO. Darbo Fede
racijos vadai išanksto už
draudė savo nariam strei- 
kuot. Taigi jų unija kom- 
paniška.

Sovietų Lėktuvai, Palikę 
4 Mokslininkus, Grįžta 

Iš Šiaurės Poliaus
Maskva. — Trys Sovietų 

lėktuvai jau sugrįžo iš šiau
rės poliaus į Rudolf salų, už 
560 mylių nuo poliaus. Ket
virtas, A. I. Aleksejevo vai
ruojamas, nusileido ant plū
duriuojančio ledo už 350 
mylių nuo poliaus. Ten jis 
nusileido pagal planą. Mat, 
visiem keturiem lėktuvam 
būtų neužtekę gazolino par
skristi į Rudolf salą. Taigi 
Aleksėjev atidavė savo ga
zoliną kitiem trim. Pats gi 
lauks, iki bus pristatyta 
jam .gazolino. Paskui visi 
keturi skris į Maskvą. Tri
mis lėktuvais į Rudolf sala 
iš poliaus sugrįžo apie 30 
vyrų.

Keturi sovietiniai moksli
ninkai žiemavos šiaurės po
liaus srityj ant judančio le
dyno. Tai Ivan Papinin, ži
novas šalčiausių šiaurės 
kraštų; Ernest Krenkel, ra
dio specialistas; Piotr šir- 
šov, vandens gyvių žinovas, 
ir Eugenij Fiodorov, mag- 
naso ir elektros veikimo 
mokslininkas. — Krenkel 
yra dalyvavęs Amerikos ad
mirolo R. E. Byrdo 1929 m. 
ekspedicijoj į pietinį polių.

Šie keturi mokslininkai ir 
šuva gyvens būdoj, pastaty
toj iš ledų ir išmuštoj pū
kais iš vidaus. Lėktuvai 
paliko jiem įvalias maisto 
net ištisus metus, ten gy
vent.

Stovykla buvo gegužės 
21-22 d. įrengta tik už 13 
mylių nuo šiaurės poliaus. 
Bet vanduo jau nunešė 75 
mylias nuo poliaus ledyną, 
ant kurio įtaisyta stovykla. 
Dabar jinai randasi už1 1 
laipsnio ir 10 minučių į pie
tus nuo poliaus. Temperatū
ra ten šiuo tarpu apie 25 
laipsniai pagal Fahrenheit 
gradusninką.

Šiaurės polius yra vadi
namas “oro atmainų gimti
ne.”

Fašistai Neužėmė Leme
na Kalno Pozicijų

Bilbao, Ispanija, birž. 7. 
—Baskų krašto valdžia už
ginčija, .kad fašistai būtų 
paėmę dalį kariškai svar
baus Lemona kalno.

Brudzinskaja labai pamylėju
si “šventąjį tėvą.” Ji rašanti, 
jog daugelis Rusijos caristų ir 
kitokių kontr-revoliucininkų jį 
taipgi labai pamėgę.

Tai nieko naujo. Būtų nau
ja, jei revoliuciniai nusistatę 
žmones,—geriau, jei buržua- 
ziniuj^jfi kalėjimuose sėdį lais
vės kovotojai — jį pamėgtų. 
Bet to nėra. Kodėl? Todėl, 
kad Vatikano papa visuomet 
rėmė ir teberemia išnaudoto
jus ir jų sistemą!

PLIENO STREIK1ERIAI ŠAUKIASI ROOSEVELTO 
TARPININKYSTES PRIEŠ BOSUS

CHICAGOS MAJORAS LIEPIA IŠKRAUSTYT GENG- 
STERIUS Iš REPUBLIC PLIENO FABRIKO

Chicago, Ill.—Miesto ma
joras Kelly paliepė Repub
lic Plieno korporacijai iš
kraustyt skebus ir gengste- 
rius iš jos fabriko.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas mušė 
telegramą prezidentui Roo- 
seveltui, idąnt padėtų ra
miai streiką užbaigti. - Ko
mitetas sako, Republic Plie
no korporacija turėtų pa
daryt tokią sutartį dėlei al
gų darbininkams, kaip kad 
pirmiau padarė įvairios ki
tos plieno kompanijos.

Vietinė Valdžia Užtaria 
Streikierių žudytojus

Plieno Darbininkų Komi
tetas kaltina miesto ir val
stijos valdžias, kad jos ban

TRECIAS SOVIETU PENKMETES PLANAS
NE TIK PASIVYT, BET PRALENKT AMERIKĄ

Maskva. — Planavimo 
komisija ir įvairūs specia
listai apdirbinėja planus 
jau Trečiai Penkmetukei. Ji 
prasidės nuo sausio 1 d. 
1938 m., kada užsibaigs An
trosios Penkmetės Planas.

Trečiosios Penkmetės pla
no tikslas pramonėje yra ne 
tik pasivyti, bet ir pralenk
ti Ameriką. Numatoma, jog 
bėgyje Trečiosios Penkme
tės bus sovietinė gamyba 
augščiaus pakelta, negu per 
abidvi pirmąsias penkmetu- 
kes.

Sovietiniai žinovai sako,
kad nieko nelieka jiem mo- nuo dabartinių 175,000,000 
kintis iš vakarinės Europos iki 300,000,000.

TROCKININKAI VIS DAR 
KENKIA SSRS PRAMONEI
Maskva.-Likučiai trockis- 

tų darbuojasi, kad paskleist 
n e p a s i tikėjimą Sovietais 
kasyklose ir kitose didžio
se pramonėse. Gąsdina ve
dėjus, kad turite atsiklaus
ti aukščiausios valdybos bi
le kokiame žingsnyje; o ki
taip “būsite areštuoti.”

Kai kur užsilikę pramo
nėj vžiršininkais slapti 
Trockio agentai moka dide
les algas prasčiausiems dar
bininkams, o skiria menką 
atlyginimą geriausiems; pa
sakoja, būk taip darą paghl 
vyriausybės patvarkymus, 
ir tuom stengiasi sukiršint 
darbininkus prieš Sovietus.

Tais ir kitais savo veiks
mais trockistai vis dar ken
kia sovietinei pramonei.

—.... .
Ispanų Fašisfai Uždraudžia 

Baskų Kalbą
Bilbao, Ispanija. — Faši

stai uždraudė baskų kalbą 
San Sebastiane ir net kai
muose, kur didelė dauguma 
gyventojų kitaip nesusikal
ba, kaip tik baskiškai.

La Pallice, Franci ja.—Is
panijos laivas “Habana” at
vežė 4,000 vaik,ų ir ihoterų 
iš Bilbao, kurį fašistai ren
giasi bombarduoti kanuolė- 
mis.

do nuglostyti žmogžudiškus 
policininkus, kurie Memo
rial Dienoje mirtinai pašo
vė bei ant vietos nužudė 
septynis streiko pikietinin- 
kus ir rimtai sužeidė 90.

Policijos viršininkai me
luoja, būk štreikieriai iš
anksto ginklavęs! ir mušt- 
ravęsi šaudyti. Juk nė pas 
vieną iš užmuštų, sužeistų 
ir areštuotų streiko pikieti- 
ninkų policija nerado jokio 
ginklo.

SURADO ŽUVUSĮ LĖK
TUVĄ SU 7 ŽMONĖMIS
Alpine, Utah.—Viršukal

nėje tarp sniegų surasta 
griuvėsiai didelio Western 
Air Express lėktuvo, kuris 
su 7 žmonėmis žuvo pernai 
gruodžio 15 d. - 

pramonių. Jau dabar So
vietai yra pralenkę visas 
šalis gamyboje traktorių, 
kombainų ir lėktuvų. Auto
mobilių pramonėj Europoi 
Sovietai užima ipirmą vietą 
po Anglijos.

Per sekančią penkmetuke 
Sovietų Sąjunga galės atsi
stot pirmoj vietoj pasaulyje 
kaip gamintoja aukso, plie
no ir anglies. x

Nuo 1933 m. iki šiol gi
mimai Sovietuose beveik 
antra tiek padaugėjo; taigi 
per 25 metus Sovietų gy
ventojų skaičius pakilsiąs

HITLERIEČIAI IR ITALAI 
ŠTURMUOJA BASKUS

Bilbao, Ispanija.—Prane
šama, kad fašistai atkaria
vę atgal nuo Baskų liaudie- 
•čių rytinę Lemona kalnų 
briauną. Dabar liaudiečiai 
ginasi iš vakarinės briau
nos.

Rytinėje Lemona kalnų 
pusėje liaudiečius įšėlusiai 
bombardavo didžiosios na- 
nuolės ir lėktuvai, kurie nu
metė 500 bombų. Čia vienu 
pradėjimu prieš liaudiečius 
veikė 27 nazių ir Italijos 
lėktuvai. Fašistai dar už 
dviejų mylių nuo Lemona 
miestelio.

Baskai nukirto žemyn du 
dideliu Italijos lėktuvu. Pas 
vieną lakūną rado Italijos 
oro ministerijos dokumen
tą. Jis.* parodo, jog pati 
Mussolinio valdžia moka al
gas savo orlaivininkams, 
kariaujantiems prieš Ispa
nijos' respubliką.

Arčiausias fašistų fron
tas dabar yra už septyneto 
mylių nuo BilbaQ.^ Jie nie
kur dar nepasiekia “gele
žies lanko”, tvirtovių, ku
rios saugoja Bilbao, Baskų 
krašto sostinę. .

Paryžius, birž. 7.—Pra
nešama, kad apopleksija 
(parbloškė buvusį Vokietijos 
kaizerį, gyvenantį Doorne 
Holandijoj.

Smegenų Operacijos Gydo 
“Dvasinius” Nesveikumus
Atlantic City, N. J.—Am

erikos Gydytojų Draugija 
savo parodoj šičia išstatė 
pavyzdžius, kaip per smege
nų operacijas yra daugely j 
atsitikimų pagydoma nusi
minimas, nemigė, palinki
mas nusižudyti ir tūli kiti 
“dvasiniai” nesveikumai.

GelžkeliŲ Kompanijos 
Reikalauja Milicijos 
Prieš Plieno Streiką
Youngstown, Ohio.— Bal

timore and Ohio gęležinke- 
lio kompanija pasiuntė val
stijos gubernatoriui Davey 
protestą, kad plieno kom
panijų štreikieriai stabdo 
traukinius. Kitos geležin
kelių kompanijos, .veikda
mos išvien su Republic, In
land ir Sheet and Tube plie
no korporacijomis, taipgi 
protestuoja prieš trukdymą 
traukinių judėjimo. Reika
lauja, kad gubernatorius 
panaudotų miliciją apsau
got geležinkelius nuo strei
kierių. Pasakoja, kad turė
siančios paleist iš darbo ke
lis tūkstančius gelžkelio 
darbininkų ir tarnautojų, 
jeigu gubernatorius Davey 
neapsaugos tas kompanijas 
nuo streikierių.

Plieno štreikieriai, kaip 
žinoma, stabdo traukinius, 
vežančius užstreikuotiems 
plieno fabrikams skebus, 
medžiagas ir maistą gengs- 
teriams, laikomiems tuose 
fabrikuose.

CHICAGO POLICIJA AR
EŠTUOJA PLIENO DAR

BININKŲ VADUS

Chicago, Ill. — Policijos 
detektyvai areštavo plieno 
darbininkų organizatorių J. 
R. Weberį. Laiko po areštu 
ir kitą unijistų veikėją. Po
licija kaltina, būk jie “iš
šaukę riaušes”. Tuom poli
cijos valdyba stengiasi nu
kreipti žmonių akis nuo 
žmogžudžių-policininkų, ku
rie Memorial Dienoje nušo
vė 7 Republic Plieno dar
bininkų streiko pikietnin- 
kus ir pavojingai sužeidė 
90.

Francija Šaukia SSRS Prisi
dėt prie Pikietavimo

Paryžius. — Francija siū
lo, kad ir Sovietai prasidėtų 
prie Ispanijos vandenų pi
kietavimo. Anglija sako, 
kad turi sugrįžt į “bepusiš- 
kumo” komisiją Hitleris su 
Mussoliniu, ir žada užtik- 
rint jų karo laivam “saugu
mo plotus” ispaniškuose 
vandenyse, kad ten jų nega
lėtų kliudyt Ispanijos res
publikos lėktuvai. Anglų 
vyriausybė nori, kad ir to
liau Ispanijos pakraščius pi- 
kietuotų tik Anglija, Fran
cija, Italija ir Vokietija’

Roma. — Italijos užsienių 
reikalų ministeris grafas 
Ciano išsireiškė, kad gal 
Italija sutiksianti grįžt į 
“bepusiškumo” komi siją, 
bet jos karo laivai šaudysią 
Ispanijos lėktuvus ir laivus^ 
kurie tik bandytų kliudyt 
Italijos laivus.

Jaunieji Hitler iečiai
Užpuolė Katalikų
Jaunimo Pamaldas 

---------------------------------- a 
HITLERIS ŠAUKIA LIET NAZIAI SUĖMĖ DAR 11

KRAUJĄ KATALIKŲ KUNIGŲ

Berlin.—Kalbėdamas na- 
ziams, Hitleris sekmadienį 
pasakojo, būk jie turėję su- 
bombarduot Almeria, Ispa
nijos ręspublikos prieplau
ką. Jis apšaukė respublikie- 
čius “žymiais krimina
listais, žydais ir bolševi
kais;” ir suriko, kad “turi 
lietis kraujas, kai reikia ap
ginti Vokietijos garbę!”

EXTRA!
Visuotinas Lansing Strei
kas prieš Pikietų Areštą

Lansing, Mich., birž. 7.— 
A u t o m o bilių Darbininkų 
Unija paskelbė visuotiną 
streiką šiame mieste pro
testui prieš areštavimą 
septynių streikierių, kurie 
pikietavo Capitol Wrecking 
Kompaniją. Streikan pa
šaukta visų užsiėmimų dar
bininkai.

Nazių ir Mussolinio Lėktu
vų Pulkas Bombardavo 

Baskų Miestelį

Hendaye, Franc., birž. 7. 
—63 Italijos ir Vokietijos 
lėktuvai bombardavo mies
telį Lezamą, už 2 mylių nuo 
Bilbao, šiaurinėj Ispanijoj.

Buvęs Austrijos sosto 
įpėdinis Otto taipgi atvyko 
į fašistų stovyklą pastip
rint juos dvasiniai.

Geležinkeliečiai Neveš Skebą 
Ir Ginklą prieš Plieno 

Streikierius
Columbus, Ohio—Dvi ge

ležinkelių traukinių tarnau
tojų ir konduktorių unijos 
pasižadėjo Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komite
tui, kad jos neveš streiklau
žių, maisto, ginklu nei amu
nicijos plieno fabrikams, 
prieš kuriuos streikuoja 
darbininkai.

Kompanijos vis dar atsi
sako derėtis su industrine 
Amalgamated Plieno Dar
bininkų Unija dėlei streiko 
baigimo sąlygų.

Šiandien {vyksta Ilgiausias 
Saulės Užtemimas

Pacifiko Vandenyno vi
duryj šiandien yra visuoti
nas kaulės. užtemimas. Jis 
tęsis 7 minutes. Tai bus il
giausias saulės užtemimas 
už bile tairį kitą, įvykusį 
per 1200 metų.

Šį saulės užtemimą tėmi- 
ja trys Amerikos moksli
ninkų grupės: viena mažy
tėj Canton salutėj, už 5,000 
mylių į pietų vakarus nuo 
San Francisco; antra plau
kiodama prekiniu laivu; tre
čia vakariniame Peru res- 
įpublikos pakraštyje, Pieti
nėje Amerikoje.

Munich. — Naziai arešta
vo garsų katalikų kunigą 
Rupertą Mayra, kad jis ne* 
galėtų kalbėti bažnyčiose ir 
susirinkimuose k a t a 1 i kų 
jaunimo dienoj, pereitą sek
madienį. Jis yra buvęs Vo
kietijos armijos oficierius, 
netekęs abiejų kojų per mū
šius pasauliniame kare.

Hitleriškas jaunimas tą 
dieną apspito kelias katali
kų bažnyčias laike mišių; 
gyvuliškai baubė, rėkė ir 
pliovojo katalikus; norėjo 
suardyti katalikų jaunuolių 
pamaldas. Policija visai ne
stabdė trukšmadarių. * b'

Po pamaldų patys kuni
gai vedė laukan saviškius 
jaunuolius per apgulančių 
nazių knibždyną. Nazių po
licija tada areštavo 11 kuni
gų, o jauni Hitlerio padau
žos užpuolė mušt katalikų 
jaunimą. Čia policija malši
no' besiginančius katalikus.
Bažnyčios Protestai ir Pa

reiškimai prieš Nazius
Visose katalikų bažnyčio

se buvo perskaityta protes
tas prieš kun. Ruperto May- 
ro areštavimą. ‘Berlyne per 
pamokslus kunigai taipgi 
skaitė savo vyskupo pareis-, 
kimą prieš nazius kaip: 
šmeižikus. Pareiškimas nu-, 
rodė, kad naziai iki šiol are-, 
štavo po vieną kunigą iš 
kiekvienų penkių šimtų, 
kaipo “lytišką supuvėlį”; 
bet, girdi, naziai neturi įro
dymų nei pasitikimų liudiji
mų. Jie daro sąmokslus 
prieš katalikų dvasiškius 
todėl, kad katalikų bažny
čia nenori visame kame pa
siduoti naziam.

Hitleris faktinai liepia vi- 
gjem jaunuoliam įstoti į na
zių organizacijas; o katali
kų dvasiški j a pora savaičių 
atgal išleido atsišaukimą, 
kad visi katalikiški jaunuo
liai dėtųsi tik j katalikų or
ganizacijas. Ypač todėl da
bar nazių partijos vadai 
siundo hitleriško jaunimo 
šaikas prieš katalikų jau
nuolių organizacijas. • .

Ispaną Fašistai Iškrėtė Fran
cuos Žveją Laivą

St. Jean de Lu z, Francija. 
Ispanijos fašistai sulaikė ir 
iškrėtė Franci jos žvejų lai
vą “Croix du Jour,” už 12 
mylių nuo Ispanijos pakraš
čio. Francijos vyriausybė 

Į tuoj pasiuntė savo karo lai
vus į tą vietą.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato giedrą šiandien 
New Yorke, New Jersey ir 
pietinėj daly j Naujosios 
Anglijos.

Saulė teka 5:29; leidžia
si 8:29.

Vakar temperatūra siekė 
90 laipsnių.
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Lietuvoj Amerikiečius “Kruvinai 
Skriaudžia”

“Naujienose” vienas žmogus cituoją 
aušrininką Joną Kriaučiūną, parašiusį 
straipsnį apie Amerikos lietuvių santi- 
kius su Lietuva. Tasai straipsnis, sako
ma, tilpęs “Naujojoj Romuvoj” (už geg. 
16 d., 1937). Kriaučiūnas peikia fašis
tus, kad jie atvykusius į Lietuvą ameri
kiečius ekskursantus “atstumia nuo... 
savų.” Girdi:

Klaipėdoje pasitinka ekskursantus su 
muzika, su gėlėmis, vaišina, nakvydina, o 
paskui kruvinai skriaudžia. Kai brolis 
amerikietis nukanka į gimtąją savo parapi
ją, į gimtąjį kaimą, tai visi pradeda įvai
riais būdais traukti iš jo dolerius, nekalbant 
jau apie gimines ir pažįstamus, kurie gata
vi amerikietį nurėdyti ir nuogą pakisti. 
Skriaudžia jį visokį organai. Tuoj apmo
kėk savo buvimą Lietuvoje, tuoj reikalauja 
visokių leidimų, visokių liūdymų, tai šaukia 
į apskritį, tai pas viršaitį, tai dar kur, o 
visur tik mokėk ir mokėk!. . .
“N-nų” bendradarbis, padaręs kai ku

rias kitas pastabas, šitaip užbaigia:
Kai pagalvoji, žmogus, tai net pajuoduoji 

iš piktumo! Tai šitaip elgiasi su savo sū
numis Lietuva Tėvynė mūsų, ta didvyrių 
žemė!...
Taip, šitaip elgiasi! Bet “šitaip” el

giasi ne Lietuva, o fašistai, smetoninin- 
kai. Lietuvos žmones myli amerikiečius 
ir norėtų su jais juo dažniau susieiti, 
pasikalbėti, apsimainyti žodžiu. Kai 
amerikietis ten nuvyksta, tai fašistai ap
spinta jį iš visų pusių, kaip parazitai, ir 
apiplėšia. Amerikietis lietuvis privers
tas, Kriaučiūno žodžiais, tik mokėt, mo
kėt ir mokėt, kol turi dolerių.

Tai tik viena pusė to juodo paveikslo. 
Kita pusė, kuri atstumia daugelį ameri
kiečių nuo vykimo Lietuvon—pati fašis
tine diktatūra, pati priespauda, viešpa
taujanti ten.

Tegul tik bus atsteigta Lietuvoj demo
kratinė santvarka, o pamatysim, kaip 
viskas atrodys kitaip.

J
Kovos ir Reakcija

Amerikos darbo žmonių kova už ge
resnį, smagesnį, malonesnį gyvenimą au
ga. Šios šalies darbininkija gali turėti 
smagų ir malonų gyvenimą. Ji išbuda- 
vojo ' galingą industriją, ji pasigamino 
daugybę mašinų.

Darbo masių gyvenimą aptemdo tik 
turčių klasė, kuri vis daugiau nori pri
silupti pelnų.

Organizavimą, streikus, pikietavimą 
leidžia šios šalies konstitucija ir įstaty
mai. Bet išnaudotojai prisisamdo žmog
žudžių, paperka policiją ir valdininkus, 
gauna streiklaužių ir išeina prieš darbo 
žmonių organizacijas.

Chicagoje samdytojai surengė kruviną 
sekmadienį. Jau šeši darbininkai mirė 

.nuo kulkų ir apie du šimtai yra sužeistų. 
Patersone, Y<oungstowne ir kitur puola
mi streikierrai. Warren, Ohio mieste
lyj, prie Republic Steel fabriko policija 
peršovė streikierį, kada jis norėjo per
kalbėti streiklaužį.

Youngstown mieste Republic Steel 
Corp, ponai buvo pasamdę net lėktuvus 
ir. jais gabeno streiklaužiams maistą. Iš
naudotojams visos įmonės tinka prieš 
darbininkus. Jie, prisamdę razbaininkų, 
eina prieš šalies taisykles, muša, daužo, 
žudo ir kraują lieja. Atima šeimynoms

Franci jos Seimas Nubalsavo 
Panaikint “Tipsus”

Paryžius. — Francijos 
seimo atstovų rūmas dau

maitintojus, prigrūda kalėjimus streiko 
vadų ir streikierių.

Bet išnaudotojai ir reakcija negalės 
darbo žmones sulaikyti nuo kovos. Am
erikos darbo masės vis daugiau jungsis į 
industrines unijas, kuriamas ir vadovau
jamas Komiteto Industriniam Organiza- 
vimuisi (C.I.O.), organizuosis ir kovos. 
Jos turi už ką kovoti, jos pagamino visus 
šalies turtus ir turi padaryti malonų, 
smagų, tinkamą savo ir savo šeimynų 
gyvenimą.

Reakcinis Balsas
Daugelis kapitalistinės spaudos skai

tytojų nustebo perskaitę, kad “Socialis
tai prieš bedarbių pašalpą.7 Socialistas, 
senos gvardijos narys Robert Lieber
man, Pennsylvanijoj, išėjo prieš bedar
bių organizaciją—Workers Alliance ir 
bedarbių šalpą.

Senoji Socialistų Partijos Gvardija ne 
vien trukdo bendrą darbo žmonių fron
tą, organizavimą darbininkų į industri
nes unijas, niekina komunistus, bet susi
jungia su reakcininkais ir prieš bedarbių 
organizaciją, tikslu atimti jiems ir jų šei
mynoms duoną.

Žinoma, socialistai eiliniai nariai, pa
prasti darbininkai, už Lieberman o reak
cinį žygį neatsako.

Kas Galėtų Priešintis Suvienytam 
Ispanijos Gynimui?

Ar Darbininkų ir Socialistų Interna
cionalas gali atmest ir dabartinį pasiūly
mą Komunistų Internacionalo—suvienyt 
darbininkų tarptautines organizacijas 
apgynimui Ispanijos liaudies nuo Hitle
rio ir Mussolinio?

Tai šį klausimą turi galvoj G. Dimit
rov, Komunistų Internacionalo sekreto
rius, kada jis sako:

'Baisi istorinė atsakomybė gula ant tų 
žmonių, nuo kurių dabar priklausys 
sprendimas apie nusistatymą Darbinin- 
kų-Socialistų Internacionalo ir Tarptau
tinės Darbo Unijų Federacijos.

Visas dabartinis dalykų stovis reika
lauja, kad kiekviena darbininkų klasės 
organizacija, kiekvienas darbininkų ju
dėjimo vadas turi užimt absoliučiai aiš
kią poziciją klausime dėlei pasaulio pro
letariato suvienyto veikimo, gynimui Is
panijos liaudies, čia negalima sėdėti 
tarp dviejų kėdžių.

Kiekvienas darbininkas, kiekvienas 
teisingas socialistas neišvengiamai susi
duria su šitokiais klausimais:

Kas tai do darbininkų internacionalas, 
jeigu jis atmeta suvienyto fronto pasiū
lymus, kuomet milionai darbininkų, jo 
narių neatlaidžiai reikalauja suvienyto 
veikimo ?

Kas tai do socialistų internacionalas, 
jeigu jis atmeta reikalavimus, ateinan
čius nuo savo sekcijų, ir net nuo tokios 
sekcijos, kaip Ispanijos Socialistų Parti
ja, kuri veikia išvien su Komunistų Par
tija pačioj pirmojoj eilėj kovos prieš fa
šizmą?

Kas do vieni yra tie darbininkų klasės, 
socialistų vadai, kurie drdo bendrą vei
kimą tarptautinio proletariato, kuomet 
būtent šitoks veikimas yra nusprendžian- 
tis žingsnis, norint pažabot fašistinius 
smurtininkus ir žudikus?

Kas do išreiškė jai tarptautinės darbi
ninkų klasės vienybės yra tie, kurie, ar
dydami bendrą veikimą tarptautinio pro
letariato, tuomi padeda fašizmui kriu- 
šinti darbiųinkų Idasės judėjimą ir pa
vergti tautas vieną po kitos?

Ispanijos liaudies ateitis irxpasaulinės 
taikos likimas greitai ir griežtai reika
lauja buvenyto veikimo visų darbininkų 
klasės tarptautinių organizacijų.

Almerijos subombardavimas .yra rim
ta pamoka visiem darbo žmonėms, vis 
tiek, kokios būtų jų politinės pažiūros ir 
vis tiek,* kokiom organizacijom jie pri
klausytų.

Tai yra rimtas persergėjimas toliau 
neskaidyti darbininkų judėjimo jėgų.

Suvienytas tarptautinio proletariato 
veikimas turi būt sudarytas ir bus su
darytas ! i

Ispanijos liaudis nekantriai laukia 
Antrojo Internacionalo vadų atsakymo.

guma balsų nutarė panai
kint “tipsus” (dovanėles) 
tarnautojams viešbučiuose 
ir valgyklose. Sako, samdy
tojai privalo mokėt žmoniš
kas algas, kad tarnautojai 
apsieitų be “tipsų”.

Sudegė 9 Bušo Nelaimėj

Redding, Calif.— Apvirto 
auto-busas ties Shiloah 
Springs. Sudegė vežikas ir 
8 keleiviai.

"Laisves” Piknikas Maynard, Mass.
Naujos Anglijos ĄLDLD, 
LDS, Meno Sąjungos ir 
Kompartijos Kuopom bei 

“Laisvės” Simpatikam ir 
Rėmėjams

. Laikytame posėdyje, Hud
son, Mass., pikniko klausi
mu buvo svarstoma, kaip 
sėkmingiausiai įvykinti pi
kniką. Nutarta:

1. Rinkti garsinimus į 
“Laisvės” speciali numerį, 
kuris išeis dėlei Maynardo 
pikniko. Pereitais metais ne 
visos kolonijos rinko garsi
nimus. Draugai, šį sykį pa- 
sistengkite gauti garsinimų. 
Laiko yra visas mėnesis. 
Garsinimus siųskite “Lais
vei” viena * savaite pirma 
liepos mėn. 4 d.

2. Kolonijų draugai turi 
parašyti korespondencijų 
bei straipsnelių specialiam 
numeriui “Laisvės,” kad bū
tų nors viena koresponden
cija arba straipsnelis iš kie
kvienos kolonijos. Draugai, 
žiūrėkite, kad jūsų koloni
jos vardas spindėtų tame 
numeryj. Rašinius, taipgi 
siųskite “Laisvei” savaitę 
pirm liepos 4 d., pažymint, 
kad tai specialiam nume
riui.

3. Turėsime dūrimo lentą 
su laimėjimais. Draugai, 

^prašome rinkti bei gauti da
lykų tam tikslui. Ęalbinki- 

‘te biznierius, kurie dėl vie
no ar kito išrokavimo negali 
duoti garsinimo į “Laisvę,” 
kad jie paaukotų ką nors 
“dėlei lentos.”

4. Taipgi yra pageidauja
ma, kad kolonijų draugai 
atsivežtų ir išleistų ant iš-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimai:

1) Mes skaitėme “Daily Wor- 
keryj”, kad šiaurių Poliuje yra 
turtų. Kokių turtų ten yra?

2) Taipgi, ar yra ten sausže- 
mis ar vanduo?

Tas Pats.
Atsakymai:

1) Kol kas nėra ištirta, ko
kių' turtų ten galima rasti. 
Šiaurių Jūros yra turtingos žu
vimi ir tam tikrais augmeni
mis. šiaurių Polius dar nėra 
tikrai ištirtas. Bet jau dabar 
Sovietų mokslininkai pramušė 
keliose vietose; ledą, kur ra
do tam tikrų žuvelių. Taip, 
abelnai, šiauriai gan turtingi. 
Ant daugelio Sovietų salų yra 
metalų. Prie to šiaurių Polius 
turės didelės svarbos tuom, 
kad ten įsteigta stotis galės 
pranešti apie oro permainas. 
Veikiausiai, Sovietų moksli
ninkai greitai patirs, kas ten 
yra.

2) Kaip pasirodo, tai Šiau
rių Polius yra ant vandens. 
Bet manoma, kad artimai yra 
ir sausžemio. Tą parodo ir tas, 
kad ledas nestovi ant vietos. 
Jis plaukia, tai į vakarus, tai 
į pietus, tai į rytus, tai į Šiau
rius. Manoma, kad tos per
mainos yra iš- priežasties skir
tingų vandens tekėjimų ir sa
lų. Kada ledas ir vanduo atsi
muša į tam tikras salas, tai jie 
maino savo kryptį.

laimėjimo nors vieną dides
nį dalyką.

5. Pasmarkinti platinimą 
“Laisvės” pikniko laimėji
mo tikietukų. Jeigu pri
truks tikietukų, rašykite d. 
Jeskevičiui, 17 School St., 
Hudson, Mass.

Nutarta, kad kolonijų 
kuopos išrinktų darbinin
kus prie valgių, gėrimų, 
vartų, sustatymo automobi
lių ir^prie kitų darbų pikni
ke.

Draugės ir draugai, gar
sinkime šį pikniką prie kie
kvienos progos savo koloni
jose — platinkime tikietus, 
rinkime garsinimus “Lais
vės” piknikiniam numeriui. 
Jeigu mes nuoširdžiai dirb
sime, piknikas bus pasek
mingas ir mes visi galėsime 
pasidžiaugti savo darbu.

Posėdžio Sekretorė, 
D. Lukiene.%

UETUVOSŽINIOS

braškių daržus ir net užmušė 
keletą vištų. Nepaprastai dide
lis lietus, kuris ėjo platesniu 
ruožu, išplovė daržus, pievas 
užnešė smėliu ir žemėmis. Ven- 
džiogalos valsčiuje audra ne
daug tepadare nuostolių, tačiau 
ir čia vietomis nukentėjo ru
giai ir daržai.

Apskaičiuojama, kad Kauno 
apskrityje praūžusi audra iš vi
so padarė apie 100,000 lt. nuo
stolių. Jei nuo audros nukentė
ję ūkininkai turėtų sėklų, tai 
dar nevėlu vasarojų atsėti iš 
naujo.

Tokios didelės audros, su to-| 
kiais stambiais ledais ir tokiu 
smarkiu lietumi, net senesni 
Kauno apskrities ūkininkai ne
atsimena.

ŠYPSENOS

KAUNAS

MIKLISĖNŲ KAIMAS

Kasant šulinį, Rastas apie 
300 Gramų Gabalas Gintaro

Miklisėnų kaime, Alytaus 
valse., ūkininko Gudaičio ūkyje, 
kasant šulinį, 2 1-2 metrų gilu
moje rastas apie 300 gramų 
svorio gabalas gintaro. Tai pir
mas Alytaus apskrityje atsitiki
mas, kai žemės gilumoje užtikta 
tokios pat rūšies gintaro, kaip 
Baltijos jūroje. Gintaras per
duotas Dzūkų muziejui.

Kitaip Sakant...
Išveržt ką nors iš gam

toj — tai darbas.
Išveržt iš tų, kurie iš ver

žia iš gamtos — tai biznis.
Išveržt iš tų, kurie išver

kia iš tų, kurie išveržta iš 
gamtos — tai finansai.

Jįs Labai Gailingas
“Tai sakai nebedirbsi čia, 

Petrai,” pastebėjo bosas, 
kada drūtasis Petras pasa
kė rytoj nebeateisiąs dar
ban. “Man gaila matyt tave 
išeinant. Ar tu savo alga 
nepatenkintas?”

“Alga yra gera,” atsakė 
Petras, “bet sąžinė man per
dėm ramumo neduoda.”

<(Kodel gi tu nerimauji?”
“Man vis mislijasi ir mis- 

lijasi, jog aš, čia dirbdamas, 
atimu darbą sveikam drū
tam arkliui.”

Surinko J. Barkus.

Nubaudė už Priešfašistinę 
Veiklą

Kariuomenės teismas, pirmi
ninkaujant pulk. Gurevičiui ir 
kaltinant pulk. Gudavičiui, ne
viešame posėdyje, svarstė kelių 
asmenų, kaltintų už priešvals
tybinę (skaityk: priešfašistinę. 
—“L.” Red.) veiklą, bylą. Gi
ta Aronzonaitė nubausta 12 m., 
Gina Kolaitė-Glazerienė, Kuz
ma Bulatovas, Styras Volenska 
ir Isaras Turicas — po 8 m. Gi
ta Broidaitė ir Jokūbas Lebede
vas — po 6 m., Malka Ikorai- 
tė ir Chaimas Rikleris — po 5 
m., Frida-Feiga Vigusinaitė 4 
m. ir Vera-Viva Lanaitė 2 me
tais sunk, darbų kalėjimo. Kal
tinamieji . kilę iš Jonavos ir 
apylinkės.

KAUNO APSKRITIS

Kauno Apskrityje Audra 
Padarė apie 100,000 Litų 

Nuostolių

Daugiausia Nukentėjo 
Pažaislio Valsčius

Šiomis dienomis Kauno ap
skrityje buvo didelė audra: di
deli ledai ir smarkus lietus. 
Audra praėjo per Zapyškio val
sčių (Papiškio ir du gretimus 
kaimus), Vendžiogalos valsčių 
(Babtų linkui) ir Pažaislio val
sčių —- nuo Karmėlavos — Pa- 
šlapių, Sargeičikų ir Pabiržės 
kaimus. Daugiausia nuo audros 
nukentėjo Pažaislio valsčiaus 
pasėliai. Vakar Kauno apskri
ties agronomas Sadūnas apžiū
rėjo Pažaislio valsčiaus pasė
lius. Nors audra jau dvi dienos 
kaip buvo praėjusi, agr. Sadū
nas vėsingesnėse vietose dar su
rado laukinio obuoliuko didumo 
ledų. Taigi reikia manyti, kad 
audros metu kritę ledai buvo 
labai. dideli. Ledai sunaikino 
Pažaislio valsčiaus kaimų ru
gius. Vien tik Pažaislio valsčiu
je audra padarė apie 20,000 lt. 
nuostolių. Ledai sunaikino ne 
tik rugius, bet ir sodų žiedus, 
tuos ištvirkėlius.

KAUNAS

Panaikinamos Vizos tarp 
Lietuvos ir Estijos

Vizos tarp Lietuvos ir Esti
jos, remiantis savitarpio prin
cipu, nuo gegužės 24 d. panai
kinamos.

Kolektyvinės vizos bus duo
damos nemokamai, pasiremiant 
sąrašu, atstojančiu pasą, išduo
tu vienos iš dviejų valstybių 
kompetentingos įstaigos ir vi
zuotu kitos valstybės diploma
tinės ar konsularinės atstovy
bės. Tačiau kolektyviniai sąra
šai negalės būti panaudoki dar
bininkų transportams.

Tik nacionalių pasų savinin
kai galės pasinaudoti ta lengva
ta ir ji nebus teikiama asme
nims, kuriems viena iš dviejų 
vyriausybių bus davusi svetim
šalio pasą, laikiną pasą, identi
fikacijos kortelę ir t.t.

Tas susitarimas nepalies vei
kiančių abiejų kraštų teritorijo
se dispozicijų, liečiančių sienų 
uždarymą, svetimšalių politiciją 
(atvykimą, apsigyvenimą, ištrė
mimą iš krašto, išsiuntimą per 

i sieną), ir nuostatų, liečiančių 
pasus ir vidaus darbo rinkos 
globą.

Judžių Agentai Susikvietę 
125 Merginas Žaginti

Los Angeles, Calif. — M- 
G-M judamųjų paveikslų 
filmų agentai-pardavinėto- 
jai surengė girtą ir paleis
tu višką pokilį farmoje ak
toriaus Hal Roach’o. Pasi
kvietė 125 extra-merginas 
aktores. Jos buvo apgautos, 
kad suprastų, būk ten bus 
daroma vaidinimų pratimai. 
Bet įsigėrę vyrai ir apgirdę 
tas merginas ėmė jas lytiš
kai užpuldinėti. Kėsinosi iš
žaginti Mary Mitchell’iūtę 
ir kitas.

Apskrities prokuroras 
pradeda tardymus prieš

Didieji Piknikai
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 I’-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 _

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

paminėjimui 25 metų savo 
jubilėjaus.

Waterbury, Conn.
Išvažiavimas—Dainos— 

Ristynės
Sekmadienį, 27 biržeiio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

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

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisve”

Bostono Apielinke
Sekmadienį, 4 Liepos (July)

Laivas “Habana”, gabenąs 3,800* Baski jos vaikų į Angliją. Šių vaikų 
tėvai yra arba žuvę arba kariauja su nuožmiu fašizmu,

VOSE PAVILION PARK 
Maynar/d, Mass.

Rengia Bostono apiclinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės*.

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City i Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ 
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.



NEWS BRIEFS
NAZIS,

of
Tells of Poverty In England

the New York

of war against an

£

are we

DEATH HOUSE

Jr

The Brooklyn Owl
fol-

50-BEAUTIFULHOSTESSES-50
me where

By EARL W. GARNETT
theiryoung ladies burn up

0—0

just looked that
THE STUFFED SHIRT TRIBE

the
that

kji

4

Pipiras.

pompous judge glared sternly

reported 
from his

but 
my 
up)

for air 
We also 
followed

film 
the

of alcoholic pity he had 
dance tickets to a girl 
twice his salary, I hate

/|

teacher, is 
is scarcely

and
saw
the

Friday and 
afterwards.

of the 
here af- 
in near-

Seben nappy heads 
Wit’ big shiny eye 
All boun’ in jail 
An’ framed to die

White folks asettin’ 
In great Court House 
Lak cat down cellar 
Wit’ no-hole mouse

big shiny eye 
boun’ in jail 
framed to die.

Paper come out
Strewed de news
Sebcn po’ niggers
Moanin’ death hous blues

Mesin’ white woman 
Snake lyin’ tale 
Dat hang an’ burn 
An’ jail wit’ no bail

Of course, since its my idea, 
in free!

Dafynitions:
American Husbands: What’s left of 

a bachelor after the never has been 
removed.

Teacher: Johnny, tell 
the elephant is found.

Johnny: The elephant, 
such a large animal it 
ever lost.

CATHOLICS : FIGHT FOR 
YOUTH CONTROL

sighted 
at

There is one boy in our chorus who 
is mother’s little angel, but we’ve 
heard him called other things.

Jorge an’ Jury
All in de stan’ 
Lawd biggity name
Fo’ same lynchin’ han’

an missionary 
Africe. We all sang 
sure I sang them 
the next fellow... 
Coronation of king

old clothes. The 
be emaciated and 
faces show their 

they look like old

not so bright... More 
our trip thru England 
following.

Veto Zablackas.

• SPANISH KIDS GO TO SELF-RUN’ 
SCHOOLS

EARLY BIRD GETS THE 
EDUCATION

to show off with 
know that our Aidos

Worse ol’ crime 
In dis damm lan’ 
Black skin acoverin’ 
Po’ workin’ man

land and 
the tip 

is pictur- 
miles from

and Hans Kerri, 
of Church Affairs, 

the

JUVENILE ROBIN HOOD STEALS 
FOR PAL’S ICE CREAM

higher 
the

ES, I was a little worried. I’d 
been in taxi-dance palaces be-

MADRID, Spain.—(YNS)—Span
ish youngsters can’t give the civil 
war as an excuse to get out oft 
school.

for not singing at their 
ind another one won’t do us 

going to do

Mary: “I made these meat balls 
out of the new cook book you bought 
me.”

Morris: “Yeah, I just chewed up 
the covers.”

They are 
cooks, a

fellow members of the 
“Big Brother Club.”

When a local resident 
that $19 had been stolen 
home the police rounded up the two
youngsters. They admitted taking the 
money but insisted they only found 
half the amount the day before the 
broadcast.

Golfer Listen, kid, I ll swat you , fore> but they were the more genteel 
with a club if you don’t stop wise- | variety around Times Squore, and 
cracking me about my game!”

Caddies—“Yeah, but you wouldn’t 
know which club to use!”

----- 0—0-----
She: “What calling do you 

low?”
He: “My wife’s.”
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Philadelphia Cracks 
And Chorus Bits

A Cheer For:
John Alekna
Not because he’s the chorus organ

izer. Not because he’s in on all 
chorus activities. Not because he’s 
a jolly good fellow.

Not because he went to the picnic 
given by the So. Phifa. Club last 
Sunday and distributed leaflets ad
vertising our picnic which is to be 
held on June 13th at Mikolaicio’s 
farm

BUT because he did it all by him
self withouth one Chorus member 
present there to help him!

So lets all cheer! Ray! Ray! Ray!

Help! Aid! Relief! Assistance! 
Support! If something isn’t done by 
the chorus members we shall be 
looked upon with much disfavor by 
our well-wishers and supporters of 
the Chorus—our long suffering
adults. We have two black marks of 
discredit for not 
affairs i 
any goo, 
about it?

Come to the rehearsal 
stay for the meeting 
Many new plans and suggestions will 
be brought up. It will be worth your 
while to come. Be sure to bring your 
50 cents and pay for your member
ship cards.

Wanted: For the deliberate at
tempt to kill off Tessie Butoille’s 
rose bushes we are seeking a per
sonage who answers to the name of 
“Butch”. Don’t let him in your back 
yards.

There are a few of our choristers 
who are graduating from High 
School this June. Among them i« our 
piano player, Helen Raymis . She 
took a trip to Washington last Fri
day, and no piano player—no re
hearsal. That was poor excuse to let 
an evening go by like that.

Speaking of school, here’s some
thing I picked up:
“Failed in Latin, flunked in French” 
We heard him savagly hiss;
.“I’d like to find the guy who said
That ignorance is bliss.”

Goodbye to all.
A Little Red.

The Editor 
Sqauwks

After all, why not? Here I stand, 
the latest in a line of Laisve Youth 
Section Editors, but still I' have noth
ing to leave to posterity. In my 
declining years, as I fondly stroke 
my Van Dyke, F can point to this 
columnn and say “Well, I have done 
my bit.”

BERLIN, Germany.—Control 
young people has become one of the 
most contested objectives in the battle 
between Reich fuehrer Adolf Hitler 
and the Catholic Church.

Open warfare on Hitler Youth 
leaders was declared by the Catholic 
Bishops in an order sent to all 
dioceses last month (May). As the 
State Youth Act and other National 
Socialist laws virtually suppress all 
but the Nazi youth groups, this 
Catholic order is tantamount to an 
open declaration 
opposing culture.

Pope Pius XI 
German Minister
lead the opposing forces in 
struggle whose outcome will deter
mine who is to train the rising gen
erations of German youth.

At the same time Protestant past
ors in pulpit broadsides made declar
ations that would line them up with 
the Catholic opposition to Hitler. 
They served notice on Nazi officials 
that further arrests of Protestant 
ministers would not be met with 
meek acceptance. Religious author
ities saw the possibility of a united 
front of Catholics and Protestants to 
wrest youth control of their respect
ive denominations from the Nazi 
party.

ALBEQUERQUE, N. M.—(YNS) 
—A 13-year-old lad and his sister, 
9, after being highly lauded over 
the air for generosity are being held 
for police questioning here.

The two youngsters, who confess
ed to stealing eight dollars in order 
to provide a Roman Holiday for 800 
other kids at a local station’s Satur
day morning radio program/told 
Station KG GM officials that 
they had raced errands, scrubed 
babies and scoured dishes for the 
money. It was all spent for candy 
and ice cream which stuffed their 

station’s

AESTON, Pa.— (YNS)—American 
college students4 laugh at the wrorjg 
things, Dean Irving Berg of Ney 
York University declared in an aib 
dress at Lafayette College here. \ 

The average American undergrad-' 
uate lacks a sense of humor and 
good taste, Dean Berg said. Students 
have lost a “high sense of fun,” he 
added.

“Certainly what college students 
seem to think funny is pitifully lack
ing in real humor,” Dean Berg found. 
“The so-called humorous publications 
emanating from various colleges and 
universities seem to deal exclusively 

i with subject of sex,” he assert
ed, implying that sex is not funny.

i “There is a special challenge to 
the college man or women to lead 

’ the way to a better and
sense of humor and good taste, 
dean concluded.

To help hitch-hikers keep their 
appointments in other cities, George j 
Thomas, instructor of indutsrial en
ginering at Penn State College, has 
written a “Hitch-hikers’ Timetable”, 
which tells the reader the best hours 
to “flag”, the distances to the var
ious cities and the length of time 
the jortiey will take.

J. D. Rockefeller’s first girl show
ed him the door and left him flat 
because he didn’t haven’t any pro
spects. Well! Well! Well! that sure 
makes me feel mdre optimistic about 
everything!

On June 20th at Laisve hall in the 
morning there will be .a meeting of 
N. Y. LDS youth leaders to discuss 
plans for co-operating and sending a 
bus load of delegates to the Amer
ican Youth Congress in Milwaukee 
and to the LDS Youth Leaders Con
ference in Chicago. It is important 
for the branch committees to attend.

Here are two criticisms I have re
ceived about the Youth Section: 
“You need more light stuff, rpore 
cuts and cartoons and larger head
lines”, and here is the other: “You 
need at least one serious article in a 
issue and a little more variety. Try 
to write some good constructive ed
itorials.”

Both these comments represent 
two sorts of opinions which <q-e pre
valent. Which is the correct one?

To all our correspondents: Wednes
day afternoon is the deadline for 
Friday’s issue and Friday evening is 
the deadline for Tuesday’s issue. 
Please try to get your material in 
as early as possible.

The Editor.

Gardner Chorus 
News Items

From all reports’ we gather 
everyone enjoyed themselves at the 
mountain climb and no one regretted 
coming all those miles in order to 
participate. We wish to thank all 
the choruses for their co-operation 
in making it such a success.

Many thanks to the girls who 
offered their services in making 
hamburg patties with their dainty 
hands. Razzberries to the boys who 
wouldn’t cut sticks in order to be 
able to toast our marshmallows.

By the way, were the Gardner 
crowd the only sufferers from mos
quito bites?

South Boston and Bridgewater, we 
hope you can join us next time.

Plans are well under way for our 
annual picnic to take place at the 
Lithuanian Outing Assoc, grounds on 
the 19th or 20th of this month. A 
musical and sports program will be 
presented in whjch we would very 
much like to have all the choruses 
of the Mass, district participate.

We challenge any chorus team 
(boys or girl^) to a game of volley 
ball. This should be a good start for 
our volley ball season. How about it, 
choruses ?

Besides volley .ball, there will be 
novelty races, dancing to the strains 
of a good orchestra and you ’may 
swim to your heart’s content. We 
have a swell puddle for that purpose, 
and no kidding!

We’re looking forward to seeing 
all of you again in Gardner and 
here’s to bigger and better thunder
storms I

Zee Kay.

MEMORIAL DAY MASSACRE IN CHICAGO

ffiS
AU
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Memorial Day, sacred to the men who fell for the Union in the Civil War, was blood drenched 
this year by Chicago police in this fearful massacre of men who were marching for their labor 
union near the gate of the Republic Steel Plant in South Chicago. Felled by police bullets and 
teargas, wounded srikers are shown lying on the ground, as the cops press on clubbing even the 
fallen. Six workers have died.

MENA, Ark.—Four small but far
sighted girls here are getting a 
headstart on a college education.

The four girls who just completed 
grade school and will enter high 
school next fall are doing chores at 
nearby Commonwealth College in 
part payment for tuition for a col
lege education which they hope to 
begin four years hence, 
learning* to become good 
college official said.

NEW YORK.—A strike 
Transport Workers Union 
fected hundreds of students 
by Roosevelt High School. When the 
union provided a fleet of twenty-two 
limousines to operate along the bus 
line tied up by the strike, the school 
students happily saved ten cents a 
trip.

Seben nappy heads 
Wit’ 
All

So my first column created a hit! 
I walked among my friends and all 
I heard was “Who is the Brooklyn 
Owl?” ‘.‘Did you read that cyack he 
made?” “Wait’ll I get my hands on 
him” “It. must be M. B.” “Naw, its 
either V. K., A. B. or W. P.” Heh, 
hah, and so the guessing went on 
no one actually exposed me in 
nefarious (I 
writing.'

Who likes 
girls ? Didj’a
Chorus teacher married Mr. Sukac
kas from Worcester? Love between 
the states, but don’t tell anyone for 
it was supposed to be a secret!

The Ramblers of Richmond Hill 
had their meeting yesterday (Fri
day—Ed) and I sure did miss our

Tony Y.
Ernest Dubin 
and Mae R. 
Little Goldi-

; blabber and I-objecter,
Holding hands items: 

(of Iš Meilės fame) 
Dignified Tony S. and 
locks (Mary B.) 
\ What possible attraction can a 
poetic chemist have for a short gal 
named Anna? Must be chemical af
finity or s’m’p’n.

Who throws song books around 
during rehersal? Stop it, I was al
most walloped in the eye.

The Builders had a party in which 
the girls chipped in for cake and 
lemonade. I’d give the girls credit 
but I don’t know their names, any
way, the fellows should return the 
act and give the girls a party some
time, 
let me

The 
over his spectacles at the tattered 
prisoner who had been dragged be
fore the bar of justice on a charge 
of vagrancy.

“Have you ever earned a dollar 
in your life?” he asked in scorn.

“Yes, your honor,” was the re
sponse. “I voted for you at the last 
election.”

----- 0—0-----
A ton of talk weighs less than 

nothing if it isn’t backed by action.

FORMER LAISVE YOUTH EDITOR 
IS NOW TOURING EUROPE

My Dear Friends:
As we were leaving 

harbor the German ship “Hamburg” 
crossed our bow. Need I say it was- 
“decorated” by a huge swastika with
in a white circle, which in turn was 
on a red backround. Curses, it was 
followed by the Italian ship “Rex”. 
Birds of a feather flock together!...
Sunday morning I was present at 

services given by 
bound for West 
hymns and I’m 
just as well as 
We heard the 
George VI, via radio. A Philco was 
tuned in on England all day long...

One morning while looking over 
il <n enor reus foun*-v*i 

I—a whale. It dove down 
times, came up 

gyser. 
which 

time.
saw an English 

That flicker takes
sum

Many 
sweethearts with old flames. 

----- 0—0-----
He: “Do you know the difference 

between a subway car and a taxi?”
She: “No, I don’t believe I do.”
He (elated): “Fine! We’ll take 

the subway;-”

The Youth Front in Madrid is con
ducting classes in 43 schools for 
young people of 14 to 20 years of 
age. Pupils and teachers alike are 
young in this front-like system of 
schools that is giving military, phys
ical and cultural training to Span
iards of school age.

Called the “Alerta”, the organiza
tion asserts that it is non-political 
and independent. At its head are 
nine representatives of youth organ
izations that make up the Youth 

| Front. These nine directors form a 
committee charged with the entire 
administration of the Alerta schools.

The largest school has 700 memb
ers.. Branch schools have been estab
lished in Madrid suburbs, majiy of 
them along the strife-torn Guadala
jara road. Classes in military pro- 

i cedure, sports, general culture and 
hygiene are held regularly. Work
shops where students sew uniforms 
for soldiers at the front, and artis
tic activities are parts of Alertas’s 
curriculum.

peared 
erai I 
spouted like a 
several sharks 
ship for some

One nite we 
“We Two”, 
cake! I would sum it up by the 
words “English”. Film studios en
deavor to ape Hollywood flickers, 
Result—flop. It was the most ab
surd picture I have ever seen. Now 
I understand why it is necessary for 
an Englishman to think twice before 
comprehending a joke.

May 16th we 
Fastnet Lighthouse 
of Ireland. It certainly 
esque. It is about 10 
shore, situated on an enormous rock 
formation. The sun was beginning to 
set and the sunbeams on the water 
put a final touch to the beautiful 
scene. There were hundreds of sea 
gulls flying around which completed 
the picture... Ireland is very moun
tainous, the mountains disappearing 
into the sea* Homes are built on the 
slopes. We dropped anchor at Cobh, 
in a bay among those hills.

Entered Liverpool Harbor on the 
18th. The immigration officers came 
on board and examined our passports 
and issued landing cards... We were 
all anxious to see the city and after 
dinner we all scattered to see Liver
pool. My, what a schock!! I have 
seen many poor people in New York, 
but these Liverpool citizens are act
ually slowly dying of starvation. 
The workers are haggard and sunk
en eyed, with protruding cheek bones 
and “dressed” in 
children seem to 
deformed. Their 
malnutrition and 
people. It’s awful. And prostitutes— 
every street corner. Liverpool itself is

a very drab, dirty, musty old city. It’s 
main characteristic is the buildings. 
They are very, very old and dilap
idated with a predominance of gables 
and towers. They are all made of 
brick and you can actually see and 
also smell the decaying surroundings.

Of course, you know that in Eng
land, the traffic keeps to the le^t. 
It seems very odd. One thing that 
struck me as unusual was the great 
number of bicycles and motorcycles 
in use. Everyone rides ’em—boys, 
girls, men, women and even babies! 
You see they have the tandem bi
cycles for two and, of all things, a 
small sidecar for the baby. Can you 
imagine that—it’s a darned good 
idea. The English cars are all very 
small. I understand that the license 
plates are bought according to the 
horse power of the motor. The small
er the car—the less horsepower—the 
cheaper the license plates. Boy, do 
they whiz by!

And the trolleys!!! They are all 
double deckers and very high. Ex
ceptionally so. I believe they are 
higher than they are long! We 
boarded one to get to the center of 
the town. Fare—2 pence (4 cents). 
The metropolis has many modern bu
ildings, but still the Old English 
architecture predominates. We walk
ed around quite a bit but we didn’t 
see even one paved street. They are 
all laid with cobble stones or wood
en- blocks.

We. also rode on the elevated. Here 
it is not called the elevated but the 
“Overhead Railway”. It is about 
seven miles long and is similar to 
our I.R.T., but, of course, more an
cient. The fare is 4 pence (8 cents).

We passed a store which had the 
following sign:—TOILETS SALON.’ 
—Do you understand what it means? 
I didn’t think you would, ‘cause we 
didn’t either. It means Beauty Par
lor, Barber Shop or what have you.

At the docks we spoke to the 
Bobbys, English Police. Theyr’e quite 
sociable but 
news- about 
and France

ii

de
MOD

i this place was down on Fourteenth 
Street near Third Avenue; the only 
reason' for my -interest in it was its 
reputed toughness. Friends had told 
me of the sinful delights awaiting 
me in the shadier dance halls, and 
of the better than fifty-fifty chance 
I stood of ending my excursion, filled 
with dope and my skull battered in, 
floating dismally down the East Riv
er. My friends being what they are, 
I took all this with as healthy a 
grain of salt as has been seen in 
these parts for years, but I took 
along a companion just in 
things really got tough.*

Well, we finally went in. As 
bought our tickets, I resigned 
soul to my Maker, and went into 
dance floor, where the usual line of 
girls were holding out their arms, 
calling us
doing their best to get hold of our 
dance tickets and, I was sure, our 
heart’s blood.

My friend (whom I will call Jack 
Kapsol, that being his name) picked 
Himself a short chemical blonde

I named Louise, and I took a tall 
brunette
Mata Hari and a little like a dis
couraged settlement nurse. We start
ed dancing, and I asked her what 
her name was, begining brightly, but 
not too brightly. “Barbara Lewis”, 
she said and I said “Oh”, and kept 
on dancing. When the few minutes 
alloted us by the management were 

sat down with Jack and 
have some beers.

case

we 
my 
the

“honey” and “darling”,

who looked a little like

‘ I am still active in business too.”

up, we 
Louise to

So far I had been embarrassingly 
safe, but T was still not downheart
ed. “Doped liquor!” I said to myself, 
hopefully, and ordered four glasses 
(five ouncers) which tasted like any 
other beer, only a lot weaker. Ten 
minutes later I still felt my old 
sprightly self, and had picked up 
some appalling information. Miss 
Lewis (or Barbara, as I had come to

call her) maintained that she liked 
her work, thought it was better than 
standing behind a counter, and aver
aged around forty dollars a week. 
How Jack felt, when he learned that 
in a flurry 
given away 
who earned 
to think.

I remembered, however, that there 
was one more chance of treading the 
primrose path. The lady’s next 
move, according to both fact and 
legend, would be to inflame me with 
her eccentric style of dancing, so 
that I would fall an easy victim to 
any plots she and her accomplices 
might have kicking around at the 
moment, and I decided to give her a 
chance. I may be especially hard to 
inflame. I am sure, however, that 
I had as much chance of having my 
baser passions aroused by dancing 
with this siren as I would by indulg
ing in a heart-to-heart talk with a 
equ^trian 
cru 
firsts 
while 
antee 
So there I was, as unaroused as 
ever, with nothing left to do but gq, 
back for some more beers. This sort 
of thing went on for about an hour 
or more but finally the ten dollars 
gave out, and F said good-bye. I at 
least expected an invitation, veiled 
or unveiled, to call for her after 
hours, but I didn’t get this sop to 
my vanity, and I left the place look
ing a little anxiously into the mir
rors that lined the stairway.

I looked the same as ever, which 
may or may not have accounted for 
my extreme safety, and I went into 
the street still puzzled, and a 
frightened at being back once 
in a • world where danger 
around

Next 
invited 
School 
looks like I’ll be able to raise a little 
hell at last.

statue of one of the 
ier Civil War Gonerals. In the 

ce, she sang in my ear 
wZTwere dancing, a sure guar- 
against inflaming of any sort.

little 
more 
lurks

every corner.
week-end, though, I’ve 
to a Congregational Sunday 
Picnic out in Astoria, and it •

been
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Wyoming VaDey Žinios
WILKES-BARRE, Pa.—Po 

to, kaip šiame mieste įvyksta 
koks didesnis masinis darbi
ninkų mitingas, tai buržuazi
niai. laikraščiai labai puola 
darbininkus, niekindami juos, 
neigdami jų jėgą, o keldami 
veikimą fašistų, bandydami 
įrodyti, kad visas svietas su 
“jais.” Bet jiems nesiseka; 
darbininkai, kad ir povaliai, 
bet protauja . Fašistuojantis 
elementas kelis sykius bandė 
atsakyti masiniu mitingu prieš 
darbininkų masinį mitingą, bet 
apsigavo. Vietoje sutraukti di
desnes minias, tai turėjo kal
bėti ir skiepyti fašizmą kuone 
sienoms. Apsivylę iki padų, 
dabar bandė pasigauti publi
kos—Dekoracijos dieną su
rengdami parodą. Parodą su
rengė iš įvairių uniformuotų 
draugijų senų vyrų ir moterų, 
įterpdami vieną militarinę vie
nutę ir būrelius įvairaus am
žiaus vaikų. Ir kaip maža ir 
mizerna ta f asistuojančių pa
roda, kuri prasidėjo nuo Fa
mily Theatre, kur kabojo lle- 
arsto vardas!

Kad paroda įvyko, tai ne 
naujanybė. Bet kad mieste ne
buvo kam žiūrėti parodą, tai 
naujiena. Rodosi, kad svietas, 
lyg kokio ukazo įsakytas, ne
pasirodė.

Tai ženklas žmonių nepri
tarimo fašizmui. Ir labai pui
kus ir sveikas ženklas.

Taip lygiai atsakyta ir Wy- 
ominge į panašią parodą.

WYOMING, Pa. — Geg. 31 
d., kaip kiekvienais metais, 
taip šiemet, buvo apvaikščioji- 
mas Lietuvių Neprigulmingų 
Kapinių. Bet šiemet, tenka pa
žymėti, ši diena apvaikščiota 
skirtingiau, be visuotinos koo
peracijos gyvųjų tarpe. Čia, 
mat, eina kova tarpe tų, kas 
turi valdyti mirusiems žemę. 
Ta kova šiemet atitraukė lan
kytojus kapinių 50 nuošimčių, 
šiemet labai prasta atmosfera 
vyravo ant kapų, kada reikėjo 
klausytis nevykusių minčių ir 
gatvinio piktažodžiavimo iš su
irutės kėlėjų pusės.

Tačiau prakalbos įvyko, 
kalbėjo J. Vilkelis.

INKERMAN, Pa.—Geg. 30 
d. Valley View parke įvyko 
ALDLD 12 apskričio piknikas. 
Svečių buvo iš Binghamton ir 
Shenandoah, bet piknikas bu

vo skystas. Draugai išmetinėjo 
serantoniečiams, kurie rengė 
pikniką tą pačią dieną ir pa
kišo koją apskričiui. Tačiau 
manoma, kad pelno apskr. vis 
kiek liks. Piknike prakalbą 
pasakė d. J. Dean, sekcijos or
ganizatorius. Rinkta ir aukos 
Wilkes-Barre, Pa., jaunuo
liams, kurie kovoja fašizmą 
Ispanijoj. Iš čia yra išvykę 5 

[kovotojai už demokratiją ano
je šalyje.

Smulkmenos

Pittstono lietuvių komunistų 
frakcija neteko labai aktyvės 
jaunuolės d. A. Kolash (Ka- 
lauskiutės). Ji apsigyveno 
New Yorko apylinkėje. Frak
cijoje jaučiama didelė spraga.

vilas Chalkonas, Kazimiero 
brolis.

Reikia pažymėti, kad d. K. 
Chalkonas yra pažangus žmo
gus ir visuomet paremia dar
bininkiškų organizacijų rei
kalus. Užtai, gal būt, į jo pa
rengimą tiek daug žmonių ir 
suėjo.

Buvo leidžiamos dovanos 
ant išlaimėjimo. Laimėjo se
kančios ypatos: J. Pingfeld 
laimėjo vyrišką eilutę (suit), 
Vladas Bitė moterišką eilę, J. 
Šidlauskas moterišką sijoną ir 
J. Badalis vyriškas kelnes.

Susirinkusieji buvo viskuom 
pilnai patenkinti.

F. Savick.

Worcester, Mass.

Detroit, Mich.
Wilkes-Barre’iuose susitvėrė 

Mainų Biuras, kuris rūpinsis, 
kad angliakasių lokalai eitų 
progresyvesniu keliu ir kad 
tuomi atitraukus lokalus iš 
kompanijų įtekmės. Didelis ir 
pagirtinas darbas.

Tarpe d. Kvalkausko iš Zion 
Grove, Pa., laisviečio ir dar
bininkų judėjimo rėmėjo, ir 
d. Sandargienės, iš Inkerman, 
Pa., “Laisvės” dalininkės, eina 
“didelės rungtynės” už konfis
kavimą vienas antro, geriau 
sakant—romansas. Linkėtina 
vienminčiams susituokti.

Jaunuolį, A. Dareškevičių, 
iš Inkerman, kuris vežė “Lais
vės” korespondentus į Brook- 
lyno suvažiavimą, nesenai bu
vo patikusi nelaimė kasyklo
se. Jam nulaužtas pirštas. 
Dabar jau sveikas ir vėl pra
dėjo dirbti.

Požeminis.

lizabeth, N. J.
Geg. 30 d. Bill Huggans 

parke įvyko smagus piknikas. 
Jį surengė vietinis siuvėjas 
Kazimieras Chalkonas, palink
sminimui Irving Suit Kliubo 
narių.

Kadangi oras buvo labai 
gražus, tai ir žmonių prisirin
ko nemažai; buvo netik iš N. 
J. apielinkės miestų, bet ir iš 
Hartford, Conn. Pastarieji at
vyko kaipo K. Chalkono gi
minės, tarp kurių buvo ir Po

Mūsų Žinutės ir xKas Bus ir 
Buvo

Mažai matosi pranešimų iš 
Detroito nuotikių, tad čion pa
rašysiu porą žinučių, kas įvyks 
trumpoj ateityje.

Detroito organizacijų Sąry
šis rengia didžiulį spaudos 
pikniką, birželio 20 d. Beech
nut Grove darže. Tai bus ne
paprastas piknikas, čia bus 
daug svečių iš kitų kolonijų. 
Chicagiečių dailės mylėtojai ir 
menininkai^jau pasižadėjo bū-© 
ti ir sudaryti puikią progra
mą. Drg. L. Prūseika su'pra
kalba, d. Abekienė ir Dockie- 
nė atvažiuos specialiai išpildy
ti dalį programos. Vietinis Ai
do Choras jau senai rengiasi 
mums puikiai sudainuoti. Tai
gi, šis piknikas bus skirtingas 
nuo kitų piknikų. Vietiniai 
rengėja prie įžangos duos 
$150.00 “praisais” (14 praisų 
nuo $5.00 iki 50.00). Todėl vi
si susidomėkite ir įsigykite ti- 
kietus iš anksto. Prie vartų bus 
visi tikietai lygūs, po 25 c., o 
iš anksto pirkdami galite gau
ti net už 5 c. Tai pigiau gry
bų!

Kelrodis bus pasakytas vė
liaus tiems, kurie važiuos iš ki
tų kolonijų. Taipgi yra paim
ta vieta, 20 akrų žemės dėl 
pastatymo automobilių.

Pikniko Repor. J. A.

Detroito Aido Choras jau 
taip dikčiai pagarsėjo, kad 
yra kviečiamas netik vietinių 
organizacijų į parengimuose 
dainuoti, bet ir į kitas koloni
jas. Ne labai seįai Aido Cho
ras dalyvavo už 300 mylių—

Mire du lietuviai

Pasimirė d. Pranas Tanke- 
vičius, 44 m. amžiaus. Paėjo iš 
Lietuvos, Nemajūnų valsčiaus, 
Siponių kaimo. Paliko vieną 
seserį Lietuvoje ir brolį Brazi
lijoj.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų. Prigulėjo prie ALDLD. ir 
prie SLA. 57 kp.

Palaidotas laisvai, miesto 
kapinėse. Lydėjo mažas būre
lis jo draugų. Lydėjusieji ant 
velionies karsto uždėjo po 
raudoną gėlę.

Te būna tau, drauge, leng
va šios šalies žemelė!

Taip pat šiomis dienomis 
persiskyrė su šiuom pasauliu 
Petras Kučinskas, 55 m. Jis 
paliko dideliam nuliūdime sa
vo žmoną, dukterį ir du sūnų. 
Prigulėjo prie šv. Juozapo 
Dr-jos ir prie Ūkėsų Kliubo. 
Paėjo iš Lietuvos, Kalvarijos 
parapijos, Kreivosios kaimo.

^Palaidotas su bažnytinėm 
ceremonijomis.

Velionis nors buvo ir tikin
tis žmogus, bet skaitė “Lais
vę” ir “Keleivį”!,'

J ieškotojas.

narių parinkti. Surinkta $6.00. 
Taipgi išrinktas vienas narys, 
kad padėtų vietiniam komite
tui toliau rinkti pinigus, dra
bužius ir kitką.

Dr. M. Kupčiūnienei, “Lais
vės” skaitytojai, buvo padary 
ta operacija. Dabar randasi i 
namie, 23 North Rd. Draugai, Į 
turinti laiko, atlankykite ser ' 
gančią draugę.

A. A. L.

Geros Širdies Žmones 
Sušelpė Savo Draugą

Great Neck, N. Y.
Gegužės 30 d. pas draugus 

Mekionius įvyko nepaprasta 
“pare”. Besikalbant ir links
minantis, prisiminta, kad rei
kėtų ir Ispanijos kovotojams 
pagelbėti. Sutiko visi. Aukavo 
šie: Džiugelis $1; po 50 c.: 
1. B. Lideikiai, M. Mekionis, 
Ant Mekionis, Klaston šeima, 
Ch. Nickaman ir Vladas Vla- 
dakaitis. Visor $4.00. (Pinigai 
priduoti per “Laisvę”).

Atsilankė drg. Bėčis į Liet. 
Dukterų ir Sūnų Draugystes 
mitingą ir paprašė, kad drau
gystė paaukotų iš iždo arba 
tarp narių parinktų aukų Ispa
nijos liaudžiai. Nutarta tarp

Toronto, Kanadoj. Gegužės 30 
d. buvo užkviestas dalyvauti 
į Saginaw, Mich., už 100 my
lių nuo Detroito. Tai garbė ir 
geras pasiaukojimas. Choristai 
ant pikniko šauniai sudaina
vo apie 6 dainas, vadovaujant 
W. Gugui. Kaip matėsi, sagi- 
nawieciai atydžiai klausėsi ir 
užganėdinti aidiečių atsilanky
mu. Alvinas.

----------------- -------------------------------)---------------------------------------------------

/ I

Pavasarinis Piknikas
' i
Kurį Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Nedėlioj, Birželio 13 June, Meadow Grove Parke, Cranford, N. J.

Choras Pirmyn iš Great Neck, N. Y., vadovaujamas Aldonos Klimaitės, dalyvaus šioje programoje.

Dailės programą duos Brooklyno Aido Choras, Newarko. Sietyno Choras, Elizabeth© Bangos Choras ir 
Great Necko Pirmyn Choras.

KELRODIS iš Elizabetho and West Jersey ir Broad gatvių imkite Union’ gatvekarį 49 ir važiuokit į vakarus iki 
Garwood stoties. Išlipę eikit iki North Ave., sukite po dešinei iki Cedar Street ir paskui eikite Cedar Streetu iki Brook
side Hospital, sukite po kairei ir Division Avenue iki Meadow Grove. Ten bus piknikas.

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 iki Cedar Street. Čia sukite po tiesei, kaip aukščiau nurodyta.

Katalikų Dvasiškijos Atsaky
mas Hitlerininkam

EASTON, PA. Bolcsą Slege- 
rį ištiko didelė nelaimė, nes 
sunkiai susirgo jo moteris 
plaučių uždegimu, ir ką tiktai 
nenumirė ligoninėj. Apart to, 
ir duktė j*au kelinti metai kaip 
serga, o pastaruoju laiku tu
rėjo atsidurt toj pačioj ligoni
nėj sutmotina, bet dabar abid
vi jau ('sveiksta. Pats Slegeris 
tapo atleistas nuo darbo, to 
pasėkoj užstojo tamsios vargo 
dienos, tai geros širdies jo 
draugai parinko jam aukų. F. 
Mickevičius, gėrimų užeigos 
savininkas, aukavo $5. O po 
1 dolerį aukavo: O. Ličkūnie- 
nė, S. Kulaitis, Ch. Stankus, 
V. J. Stankus, B. Radavičius, 
C. Straus, I. Dumbra, S. Au
denis, Ch. Dibulskis, B. Stai- 
ment, J. Johnson, J. Meškaus
kas, E. Senkevičienė. Anony
mous aukavo 75 c., P. Klova 
—50 c. Po 25 c.—P. Jonikas, 
J. Stančius.

Apart to, buvo surengtas tų 
pačių draugų ir tam pačiam 
tikslui baliukas gegužės 22 d. 
Draugas L. Tilvikas—bekeris 
—aukavo svetainę. Lietuvių 
Piliečių Kliubas aukavo pusę 
bačkos alaus. Seitz Biure nu
pirko tikietų už $6. B. Lushis 
ir J. Lushis—krautuvininkai— 
aukavo po beskę gražaus gro- 
serio. J. Krikščiukas—bekeris 
—aukavo daug keiksų ir duo
nos. J. Katinis—gėrimų užei
gos savininkas—ir S. Meison 
aukavo po bonką degtinės. P. 
Klovienė ir Mikalauckienė do
vanai prikepė keiksų. Pabijo- 
nienė—farmerka—aukavo sū
rį. O lietuvių orkestrą, po va
dovyste Unikausko ir jo drau
gų, uždyką pagriežė.

Su aukom ir pridėjus pelną 
nuo baliaus sudaryta viso labo 
$91.65 ir viskas perduota B. 
Slegeriui. Draugas Slegeris 
(kuris yra mūsų progresyviš- 
kas žmogus)' visiem aukoto
jam—jo p arėme j am—ir vi
sam baliaus komitetui, per 
dienraštį “Laisvę”, kuoširdin- 
giausiai taria ačiū.

Vargo Matęs.

Berlin,—Popiežiui vėl at- 
idwtkA atsaukt Chicago^ 
kardinolo Mundoloino ašt
rių, Ir pufai o pi močiu kritiką 
prieš Hitlerio diktatūrą.

VyHkūpaH paliepė visiem 
šio mitinio kataliku kuni
gam laike pamokslų per
skaityt pareiškimą, kad Vo
kietijoj yra 25,635 kunigai, 
o naziai kol kas pajėgė Tai
gai vot ištvirkimo kaltini
mus tik prieš 58 kunigus.

15,000 Mašinistų Pereina iš 
Federacijos į CIO

New York. — Keturiolika 
Amerikos Darbo Federaci-

jos mašinistų lokalų N. Y., 
N. J., Pa. ir Copm valstijose 
birž. 3 d. atsimetė nuo Fe
deracijos ir dedasi prie In
dustrinio Organizavimosi 
Komiteto (CIO). Tie lokalai 
turi 15,000 narių.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

j teL fiUgg 2-0782 NOTARY
I Nirto* TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO J AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

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

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

aplaikę bilietus tuojaus platinti.

4- 4-
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

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

nes ant rytojaus šventė

Išanksto įsigykite įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykitės Busus

Philadelphia, Pa.
Pext Dirbtuvėje Tęsiasi 

Streikas

Čia jau keletas savaičių tę
siasi tekstilės dirbtuvės strei
kas už pripažinimą C. I. O. 
unijos. Bosai deda pastangas 
nepripažinti unijos ir jau ke
letą sykių bandė su mušeiko
mis, provokatoriais prašalinti 
sėdinčius streikierius iš dirbtu
vės, bet susiorganizavę strei- 
riai iš vidaus ir iš lauko, iš 
visos dirbtuvės išdaužė langus 
ir nugalėjo gengsterius. Strei- 
kieriai gerai laikosi iškėlę 
įvairius obalsius Cr I. O. uni
jos. /

Visame mierte tęsiasi strei
kai ir darbininkai smarkiai 
stoja į C.I.O. uniją. Streikie- 
riai pritrūksta net organizato
rių. Yra dalis sufanatizėjusių 
religiniais nuodais žmonių, 
kurie tyčiojasi^ iš C.I.O., bet 
tie kurie kovoja už geresnį 
duonos kąsnį ir prieš nežmo
nišką paskubą dirbtuvėse, tie 
mato C.I.O. unijos naudingu
mą. 4.
Bažnyčių Petlioriai Darbuojasi

Visų religijų agentai smar
kiai darbuojasi ir visokiais 
būdais vilioja žmones į bažny
čias. Vienok nei bažnyčia 
nei valdančioji klasė lig šiol 
nepajėgė ir nepajėgs suteikti 
žmonišką be išnaudojimo žmo
nėms gyvenimą, žmonės tą ge
rai jaučia, ir juo mažiau pri
tarimo rodo tiems agentams.

Ten Buvęs.

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

PUIKI VIETA VAKAC1 JOM
Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 

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

Kainos Suaugusiems $12.00 *j Savaitę.

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

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

Josephine Kasmočius’ Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

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

Great Neck, N. Y.
JOSEPHINE KASMOČIUS’ PAVILION

91 Steamboat Road
Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or-
kestros kiekvieną šeštadieni ir sekmadienį. Tad norė
dami pasilinksmint važiuokite pas Kasmočius j puikų 

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

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

Degtinių, Vyno ir Alaus

Kasmočiai moka tikrai gražiai priimti svečius. Kas tik atsilanko 
jaučiasi pilnai patenkintas.
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Iš New Jersey kus, buvo pašaukta valstijos 
kalėjimo Warden Col. Kim- 
bcrling ir liudijo, kad Parke
ris su savo sekretore lankėsi

Trumpos Žinutės
Gegužes mėnesį čia prasidė

jo vasariniai parengimai par
kuose ant žaliuojančių pieve
lių, žydinčių žolynėlių ir tarp 
žalių šlamėjančių medelių.

Rodos, pirmutinis parengi
mas, kaip ir atidarymas pava
sarinio sezono, buvo New Yor- 
ko ir New Jersey L. Meno Są
jungos Apskričio, kuris įvyko 
gegužės 23 d. Cranford, N. J.

Svietelio iš visos apylinkės 
privažiavo pusėtinai daug. 
Programoj dalyvavo net ketu
ri chorai su dailiomis skam
bančiomis dainelėmis.

Pagaliaus ankstyvas pavasa
rinis sezonas dar nepripratęs 
prie pastovumo neapsiėjo ne- 
iškirtęs šposo savo svečiams. 
Tarp ketvirtos ir penktos va
landos užėjo didelis lietus, 
nuo kurio turėjo slėptis visi, 
kur kam papuolė, padaryda
mas žaliąją žolelę dar žales
ne, dar gaivesne, bet šlapia— 
nepakenčiama svečiams. O iš 
kelio padarydamas neišva
žiuojamą ir neišbrendamą 
purvyną.

Nežiūrint tų visų nesmagu
mų, ką padarė lietus, iš pik
niko išsiskirstyta tik tamsiai 
naktelei užėjus.

nių biznierių parengimų idėja. 
Dar tiek gerai, kad tokių biz
nierių su tokia idėja nedaug 
randasi.

Newarko žinau vieną grabo- 
rių, kuris tuo bizniu užsiima, 
o dabar atsirado jau ir kriau- 
oius. Jei visi biznieriai pradė
tų parengimus daryti dėl savo 
privatinės naudos, tai organi
zacijoms ir visuomeniškiems 
reikalams parengimus daryti 
jau nebūtų nei progos.

30 dieną gegužės įvyko net 
trys piknikai: Newarko Ko
munistų Partija turėjo savo 
parengimą Linden’e, kuriame 
dalyvavo apie 5,000 svečių.

Piknikas buvo labai gerai su
tvarkytas “bizniškai” ir svečiai 
gavo labai gerą patarnavimą. 
Kas jame dalyvavo, tai visi 

’džiaugėsi. *•

Ch. čalkonis (kriaučius) tu
rėjo savo parengimą Rahway. 
Jo parengimas buvo nepapras
tas tuo, kad įžanga buvo $1 
asmeniui ir visą dieną svečias 
buvo vaišinamas ir viskuom, 
kas buvo piknike, naudojosi 
veltui. Svečių tame piknike 
dalyvavo apie pora šimtų as
menų ir, rodosi, visisbuvo pa
sitenkinę.

Man visgi nepatinka pavie

Trečias parengimas buvo 
Newarko Lietuvių Komercijos 
Buto, Hillside, šiai organizaci
jai vadovauja vadinami mūs 
“tėvynainiai.” čia pas mus vi
siem žinoma ir priprasta, kad 
ką tik ši sriovė parengia arba 
prisišlieja prie kokios nors or
ganizacijos, tuoj, žiūrėk, jau 
ta organizacija ir pradeda at
siduoti grabu.

Ir šis parengimas reik skai
tyti neįvykusiu, nes daugiau
siai dalyvių jame, buvo apie 
20 asmenų. Iš vadinamu “čy- 
fų” buvo tik vienas p. Trečio
kas su savo keliais pasekėjais, 
o kadangi pasekėjų jis neturi, 
tai dėl tos paprastos priežas
ties ir piknikas negalėjo įvyk
ti, o kiti visi, pasirodo, tą pik
niką boikotavo.

N e w a r k e b i znierių yra 
daug, tačiaus parengime nepa
sirodė nei vienas.

Kaip girdėtis, p. Trečiokas 
jau praranda įtekmę ir pas p. 
Tysliavą. Pastarasis p. Trečio
ką palaikydavo kovoj prieš 
savo oponentus ir suteikdavo 
vietos “Vienybėje” . atakuoti 
juos, kuomet priešingai pusei 
“Vienybėje” vietos nebuvo.

Dabar p. Trečiokas jau pra
rado “Vienybės” Bendrovėj ir 
iždininko vietą ir jo oponentai 
juokiasi, kad p. Trečiokas su
silauks galutino izoliavimo vi
sur.

per.du sykiu kalėjime ir turė
jo ilgus pasikalbėjimus su jau 
dabar nužudytų Hauptmannu. 
Taip pat buvo pašauktas į 
liudininkus N. J. valstijos pro
kuroras Wilentz ir kiti aukšti 
valdininkai. Walentz liudijo su 
nusistebėjimu, kad jis niekuo
met nėra davęs pavėlinamo 
Parkeriui lankyti Hauptman- 
na.

Iš visų liudininkų matyt, 
kad buvo dedamos didelės 
pastangos ir vartojamos intri
gos, kad išsukti Hauptmanną.

Prokurorui Quinn užbaigus 
kvotimus apsigynimo advoka
tai argumentavo nurodydami 
teisėjui, kad būk valdžia ne- 
įrodžius Parkerių prasikaltimo 
ir reikalavo baigti teismą. Bet 
teisėjas Clark jų reikalavimą 
ir vėl atmetė ir teismas dabar 
tęsiasi toliau.

Ignas.

Wilkes Barre, Pa.

Jau septinta savaitė kaip 
federaliame teisme tęsiasi 
Parkerių byla. Kaip pasirodo, 
kad su Parkeriais dirbo ir 
gub. Hoffman. Prieš baigimą 
prokuroro kvotimų į liūdinin-

Žinios iš Pirmų šio Pavasario 
Piknikų

Geg. 3'0 d. ALDLD 12 Ap
skritys surengė savo pirmą šio 
pavasario pikniką; bet pikni
kas nebuvo skaitlingas. Iš kai 
kurių kuopų nebuvo atsilankę 
nei vienas narys. Tai gana blo
gai!

Draugams binghamtonie- 
čiams yra gana toli, o vienok 
pribuvo su dviems automobi
liais, o kuriems piknikas buvo 
galima pasiekt tik su keletą 
centų, tai tie visai nematė rei
kalo dalyvaut...

Draugai serantoniečiai ne
labai gerai daro: jau per kelis 
sykius jie ant vietos rengia 
piknikus, kada Apskritys ką 
nors rengia. Draugai seranto
niečiai turėjo dviejų dienų 
pikniką, bet gegužės 31 dieną 
nuvažiavus, pasirodė, kad ir 
jųjų piknikas nebuvo skaitlin
gas. .

Visos šios apielinkės drau
gės ir draugai įsitėmykit, kad 
liepos 18-tą dieną yra rengia
ma piknikas dėl dienraščio

“Laisves”, Valley View parke, 
Inkerman, Pa. Todėl visi tą 
dieną turėkim tik vieną pikni
ką, kad galėtum tinkamai pa- 
remt dienraštį “Laisvę”.

Birželio 1 dieną čia praėjo 
didelė audra lietaus su ledais, 
kuri padarė nemažai nuostolių 
mieste ir apielinkėj.

Birželio 1 dieną čia įvyko 
specialiai balsavimai kaslink 
užtraukimo paskolos ant mie
sto. Dauguma balsų buvo už 
paskolą. Dabar sakoma, kad 
už tuos pinigus bus atlikta 
daug darbo mieste.

Mūsų mieste yra įtaisyta 
ant šalygatvių tam tikros ma
šinos dėl automobilių. Pasta
čius automobilių prie šalygat- 
vio, turi įmest 5 centus į tą 
“miterį” ir automobilius galės 
stovėt tam tikrą laiką be jo
kio policijos persekiojimo. Pa
sirodo, kad miestas iš to daro 
gerą pelną, nes jau yra nutar
ta dėt didelį skaičių tų park
ing meters.

Šių metų Lietuvių Laisvų 
kapų apvaikščiojimas buvo la
bai skystas, ne taip, kaip pir
miau, kad būdavo. Ant kapų 
kalbėjo J. Vilkelis dėl tos sau
jelės žmonių.

Visur buvęs.

Mexico, Me.
Skaitant iš Rumford, Me., 

korespondencijas, atrodo, kad 
čia susilaukta geri laikai. Tie
sa, tūli Oxfordo fabriko dar
bininkai gerai uždirba, bet to
li gražu ne visi. Aš čia tik pa
minėsiu porą didesnių skyrių 
darbininkų uždarbius. Imkim 
medžio skyriaus (wood room) 
darbininkus. Ji<a gauna į va
landą 45c. Nors fabrikas daž
nai dirba 7 dienas į savaitę, 
bet šio skyriaus darbininkai, 
jei išdirba 40 v. į savaitę, tai 
labai gerai. Dažnai užtenka 
jiems ir 35 v. Kiek jiems nau
dos iš to, kad fabrikas dirba 
7 dienas Į savaitę ?

Paimkim kito skyriaus dar
bininkus, dirbančius prie iš
krovimo sieros, klijų, geležies 
ir visokio tavoro. Jie turi sun
kiai dirbti už 45c. į vai., o 
naujam darbininkui temoka

Chorų Dainavimo Kontestas
.... .... ■ ■— 4 ..... .—

Piknikas’- Prakalbos -- Sportas
Rengia Am. Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos Pirmas Distriktas

Atsibus 12 ir 13 Birželio-June, W
• *

Lietuvių Tautiškam Parke
Birželio, 12 d. bus Smagūs Šokiai, Grieš “Don Russell” Orchestra 
Birželio 13 d. Programa Prasidės 3-čią Valandą Po Pietą

P K O G R A M O J.
1. Liuosybės D. R. Choras, iš Montello,
2. Jaunuomenės Choras, iš Bridgewater,
3. Liaudies Choras, iš Lawrence,
4. Laisvės Choras,iš So. Boston,
5. J. Bimba pasakys prakalbėlę.

DALYVAUS
6. Aido Choras, iš Worcester, Mass.
7. Ann Burlak kalbės apie CIO ir Ispaniją
8. Lietuvių L. R. Choras, iš Norwood,
9. Laisvės Merginą Choras, iš So. Boston,

10. L. L. R. Vyry Choras, iš Norwood,

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Tai dar pirmų sykį Lietuvių istorijoj tiek Chorų dalyvaus 
KONTESTINIAME DAINAVIME. Bus Muzikai teisėjai, kurie spręsjgerumų dainavi
mo. Nes Chorams bus duodamos dovanos už geriausį dainavimą. Pirma dovana $10, 
antra—-$5, trečia—$3.

Taipgi Bus Duodama Trys Dovanos J’rie įėjimo Tikietuky
$3, Trečia $2

Tikietukai parsiduoda iš anksto po 10c., o tą pačią dieną perkant bus 25c.

Į šį pikniką suvažiuos tūkstančiai svieto, taigi ir Tamsta, Lietuvi ir Lietuvaite, nepasi
lik namie, bet dalyvauk su tūkstančiais savo brolių ir sesučių. Smagumas užtikrintas 
dėl visų. ’ ..................Kviečia Am. Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos Pirmas Distr.

Pirma Dovana ‘

J

Bitininkų Atydai

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

FOTOGRAFAS

!•

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

dingais straipsniais apie žmogaus 
kūną. Taipgi gausite naują konsti
tuciją, nes kiekvienas narys privalo 
turėti ir žinoti organizacijos taisyk
les arba įstatymus. Fin. RaŠt.

(132-134)

Rast. V. K. Sheralis.
(133-134)

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 9 d. birželio, kaip 7:30 v. v. , 
376 Broadway. Visi nariai būkite į 
šiame susirinkime, gausite veltui 
svarbią knygą “Tūli Mūsų Parazi
tai” su įvairiais paveikslais ir nau- j

r ’

Dr. Herman Mendlowitz

per “L.” 
Tai Ispa- 
gynėjams 
Andrulio

FLATBUSH OFISAS 
,2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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 „paskubusio 
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.

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

s 50 Court Street
į Tel. Triangle 5-3622
1 -Brooklyn, N. Y.

tik 42c. į v., kol jis išdirba 
tris mėnesius, ir tik po to te
gauna 45c. Dažnai padirba 
darbininkas kelias dienas ar
ba savaites ir atleidžia jį. Bo
sas sako: dabar darbo nėra— 
eik namon, o aš tave pašauk
siu, kai man . reikės. Tuomet 
bosas, kai jam reikia darbinin
ko, ima kitą ir su šiuo daro 
panašiai, kaip ir su pirmes- 
niais. Bosai viską daro, bile 
tik nusukti nuo darbininko 
centą kitą.

šiuomi prisiunčiu 
8 dol. ir 98 centus, 
nijos respublikos 
aukos, surinktos d. 
prakalbose. Aukotojų vardai
jau buvo paskelbti spaudoj. 
Po prakalbos J. Venckus au
kojo 25 c.

(Aukos gautos ir persiųstos 
tarptautiniam komitetui.

—Red.).
Meksikos Vaclovas.

Lewiston, Maine.—Iš fa
brikantų pątąikūnų sudary
tas prisiekusiųjų teismas 
atrado “kaltais” devynis če- 
verykų streiko vadus.

r Puslapis Penktas

Ispanijos Respublikiečiai Vėl 
Sumuša Fašistus

Bilbao.—Baskai respubli- 
kiečiai vis toliau stumia fa
šistų armiją.

Madrid.—Respublikiečiai 
atmušė fašistų kontr-ataką 
Segovia fronte.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, birželio 9 d., 8 v. v. Pas 
Ch. Green, 267 Walker St. Visi na
riai ir nares dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti. Taipgi, katrie turite 
2-ro Apskričio knygutes išplatinimui, 
prašome tuojaus sugrąžinti.

Or g. G. S.
(133-134)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

birželio 9 d., LDP Kliube, 408 Court 
St. 8 v. v. Drauges ir draugai, su
sirinkite visi laiku, nes po susirinki
mo bus skaitoma Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus paskaita, “Kaip Valgyti, kad 
Būti Sveiku.” Taipgi bus duodama 
dovana, knyga “Tūli Mūsų Parazi
tai”. Kviečiame ir ne narius daly
vauti.

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ii' vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jus.tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. Ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
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 sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

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

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

Minėtos ligos lengvai yra išvengia
mos. Mes padirbam prietaisą ir para- 
šėm patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam į 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.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

VARPO KEPTUVE 
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi.

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

Siunčiame duonų per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

* me greit į jūsų namus. Prašome įsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti į ofisą

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

SS!

C/.

IRU EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8»7179 

Brooklyn, N. Y.



DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Nėra valandų sekmadieniais.
0 S

NATURAL - LAX - HERB TEAM. S

HERBS12visą

IN
1 BOX t

Komitetas.

IŠRANDA VOJIMAI

Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July

Iš Lietuviškų Parengimų Ispaniškas Vakaras

Dvi Orkestras Grieš Šokiams ♦

Rep.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Lietuvių
Lincolno

paraginkit savo 
pažįstamus daly- 
piknike.

Kp. Valdyba.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Pet- 
bus 
va-

aiškinti, kad 
klausytojams 
visa vakaro

LANKĖSI “LAISVĖJE”

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas Įvyks 

trečiadienį, .9 d. birželio, 8 v. v., Ša- 
palo-Vaiginio Salėje, 147 Thames St. 
Visi nariai dalyvaukite.

Sekr. P. Višniauskas.

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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.

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

• Speciales kainos savaitei.

karėlį linksmai laiką praleist 
ir tuom pačiu sykiu moraliai 
ir materialiai paremti tą dar
bą, kurį Amerikos 
Draugių Abraham
Bataliono Komitetas pradėjo. 
Beje, turėsime skanių valgių ir 
gėrimų.

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

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
Šį trečiadienį, birželio (June) 9 d., 

įvyks LDS 13-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Kyburio svetainėj, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 8-tą 
vai. vakaro.

Šiame susirinkime dykai gausite 
labai naudingą knygą “Parazitai.” 
Visi pribūkite.

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 
Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 

Dovanų Proga.

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, vyras ir moteris 

dirbti prie mažo vasarnamio—ūkčje. 
Turi būti nors kiek patyrę virtuvės 
darbe. Alga yra nuo $80 iki $100 į i 
mėnesį. Kreipkitės: Avanta Farm, į 
Ulster* Park, N. Y. i

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto 

1-ma $10, 2-ra $7, 3-čia $5 ir 4-ta $3.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

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

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

Puslapis šeštas Antrad., Birželio 8, 1937

NEW YORKO K APIELINKES ŽINIOS
Iš Ig. Karpavičiaus 

Laidotuvių
Miko Petrausko Minėjimo 

Vakaras Bus Labai 
Gražus

Darbininkai Pasirinko 
Kovingą Uniją

šeštadienio popietį, 5 bir
želio, Alyvų kalnelio kapinė
se palaidotas Ignas Karpavi
čius, ALDLD 1-mos ir TDA 17 
kp. narys ir “Laisvės” skaity
tojas.

Drg. Karpavičius tūlą laiką 
dirbo “Laisvės” namo prižiū
rėtoju (pastaraisiais metais 
buvo pasitraukęs dėl ligos). 
Dienraščio “Laisvės” ir LDS 
Centro darbininkai buvusio 
savo sandarbininko karstą pa
puošė raudonų rožių vainiku. 
Nemažas būrelis žmonių lan
kėsi jo šermenyse, taipgi pa
lydėjo į kapus.

Ant kapinių įspūdingą atsi
sveikinimo prakalbą pasakė d. 
R. Mizara, “Laisvės” redakto
rius, pažymėdamas, kad velio
nis išgyveno Amerikoje 37 me
tus ir visą laiką buvo klasiniai 
susipratęs, organizuotas darbi
ninkas, skaitė ir platino “Lais
vę” ir kitą darbininkišką spau
dą ir sulyg išgalę rėmė ’revo
liucinį darb. judėjimą. Labai 
domėjosi ir iki pat mirties se
kė Ispanijos kovas, sakyda
mas: “Lengviau būtų mirt, jei 
Ispanijoj būtų sumuštas fašiz
mas.”

Linkui revoliucinio judėjimo 
jį pastūmėjo atsitikimas, kurį 
jis matė tarnaudamas caro 
kariuomenėj. Tai įvyko nepa: 
prastu momentu. Laike karū
navimo caro buvo paskelbta, 
kad caras savo pavaldiniams 
duos dovanų, bet vietoj to, mi
nią išprovokavo iš 2,000 atė
jusių gaut dovanų biedniokų 
žuvo. Jis buvęs vienu iš tų 
nelaimingų karių, kuriem įsa
kyta “valdyt” beginklę minią 
Chodinkos aikštėje, Maskvoj. 
Tas jį sukrėtė ir atidarė jam 
akis.

Velionis Karpavičius buvo 
kilęs iš mažažemių, Marijąjn- 
polės Apskrityje, tad jo gyve
nimas iš pat mažens buvo sun
kus. Amerikon atvykęs jis ir
gi dirbo prie sunkių darbų me
talo fabrikuose Worcester, 
Mass., ir Buffalo, N. Y. Nuo 
tų metalų dujų ir dulkių jis 
ir įgavo dusulį, kuris jį be 
laiko užsmaugė. Nors jis jau 
turėjo 64 metus, tačiau buvo 
stipraus sudėjimo žmogus ir 
būtų galėjęs pagyventi kur 
kas ilgiau, jei ne ta prie sun
kių darbų ir nelemtų sąlygų 
įgautoji liga.

Liko nuliūdime žmona ir 
3 seserys: Barbora, Lietuvoj, 
Jieva Jankuvienė, Kanadoj, 
Petronė Alavužienė, Worces- 
teryje, Mass. Pastaroji iš “Lai
svės” skaitytojų sužinojus apie 
brolio mirtį ir šeštadienio rytą 
išvažiavus į laidotuves, tačiau 
nespėjo; kiek palūkuriavus, 
velionis palaidotas kol jai ne
pribuvus. Rep.

Iš Ispanijos Naudai Pikniko
Forest Parke eastnewyor- 

kiečių ir kitų darb. draugijų 
rengtas piknikas neblogiausia 
pavyko, nežiūrint, kad pačiu 
geriausiu važiavimo piknikan 

■ laiku apsiniaukė ir apie 4-5 
valandą gerokai palijo. Dėl 
lietaus daugelis jau atvykusių 
išsiskubino anksti iš pikniko, o 
vėlybieji namie susilaikė. Ta
čiau piknikas tęsta ir sakoma, 
kad pasėkos geros.

Pikniko dovana — rašoma 
plunksna—teko Viktorui Mėš- 
kėnui.

Rep.

Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados 

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorhj 3c

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

Man teko girdėti ttainuojan- 
čius tūlus solistus, kurie daly
vaus Miko Petrausko mirties 
minėjimo vakare, birželio 11 
d., Lietuvių Piliečių K 
Jie praktikavosi Miko 
rausko dainas, kurios 
dainuojamos paminėtam 
kare. »

Nepaprastą įspūdį jos pada
rė į mane.

Nereikia nei 
dar gražesnį 
įspūdį padarys
programa—programa vien tik 
Petrausko kūrinių.

Lietuviai darbo žmonės Pet
rauskui ilgai bus dėkingi už 
tai, kad jis jiems pagamino 
tiek daug gražių dainų.

Dėlto Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai raginami skaitlin
gai dalyvauji minėtam mitin
ge.

Pradžia lygiai 8 v. v.
N.

Trečios Avenue iškeltojo 
gelžkelio darbininkai, atsiekę 
didelį laimėjimą pasirinkime 
unijos, dabar paduos reikala
vimus pakelti algas.

Pereitą penktadienį
dieną ėjo balsavimas už pasi
rinkimą unijos. Referendumą 
vedė ir prįžiūrėjo Miesto In
dustrinių Mantikių Taryba. 
Balsavimuo& dalyvavo 2,909 
darbininkai ir iš tų 2,373 bal
savo už Transporto Darbinin
kų Uniją, kuri yra dalimi CIO.

Firma savo gyvavime nie
kad nebuvo pripažinus unijos. 
1916 metais šešių mėnesių 
streikas buvo sulaužytas Ber- 
goff skebų agentūros pagel- 
ba. Bėgiu streiko areštuota

Dabar, nusigandus CIO, fir
ma skelbė pripažinsianti AF 
of L uniją, tačiau nežiūrint 
pripažinimo AF of L unija 
vos surinko 362 balsus.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalios
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingai Lai
dotuves nepaisant k%štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

MEDI

CINAL fį

Taksių Vairuotojai 
Pasirinks Uniją

ALDLD 1-mos Kuopos 
Narių Žiniai

Nac. Darbo Santikių Tary
ba skelbia Terminai System 
Ine. darbininkų balsavimus 
pasirinkimui unijos, kuri bus 
pripažinta teisėta darb. atsto
ve derybose su kompanija.

Balsavimai bus šį trečiadie
nį. Sakoma, kad yra didelis 
sentimentas už Transporto 
Darb. Unija, kuri yra dalimi 
CIO.

Užsibaigė Rašytojų 
Kongresas

Sekmadienį užsibaigė Ame
rikos Rašytojų Kongresas, ku
tus tęsėsi dvi dienį New Yor
ke. Rašytojai išsireiškė už po- 
puliarizavimą literatūros, or- 
ganizavimąsi rašytojų į grupes 
reikalavimui ekonominio sau
gumo ir už kovą prieš fašiz
mą.

Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos piknikas, įvykęs šeš
tadienį, Dexter Parke, buvo 
visai menkas, dalyvavo tik sau
jelė žmonių, tačiau piknikas 
vykdyta.

Sekmadienį kunigo Pakal
nio kunigystės 25 metų jubilė- 
jui paminėti b&vo surengta 
bankietas Klasčiaus Parke, 
kuris buvo gana skaitlingas. 
Dalyvavo Lietuvos konsulas, 
kai kurie profesionalai, dau
gelis biznierių, kontraktorių ir 
šiaip pinigingų žmonių. Buvo 
nemažai ir katalikų biednuo- 
menės. *

Pirmadienį aplankė “Lais
vę” jos skaitytoja ir darbuoto
ja Konstancija Romandienė ir 
ios duktė Elvira Stripeikienė 
iš Cleveland, Ohio. Jos sve
čiuojasi pas V. ir O. Čepulius, 
čion pabuvojusios keletą die
nų važiuos į Mass., kur Ko
mandai yra seniau gyvenę ir 
daug veikę, turi daug draugų.

Viešnios aplankė ir LDS 
Centro raštinę.

Rep.

Neleido Jaunų Komunistų 
Mitingo

Brooklyno prezidentas In
gersoll nedavė leidimo Jaunų 
Komunistų Lygai laikyti mitin
gą ant Boro Hali laiptų. Mi
tingas norėta šaukt protestui 
nrieš Vokietijos ir Italijos fa
šizmo įsiveržimą Ispanijon ir 
bombardavimą Almerijos. Jau
ni komunistai pasiuntė pas 
prezidentą delegaciją protes- 
tuot draudimą jiems mitin- 
gaut prie Boro Hali, nurodant, 
kad ta vieta buvo duodama 
priešdarbininkiškom grupėm.

Draugai ir draugės! Mūsų 
kuopos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 10 d. birž., 8-tą vai. 
vakaro, “Laisvės” svet.

Didžiuma kp. narių dar ne- 
pasimokėję duoklių už šiuos! 
metus. Draugai, pasiskubinkit 
pasimokėti, juk jau labai lai
kas. Centras rengiasi išleisti 
naują knygą, pinigai . labai 
reikalingi.

Tie, kurie turit paėmę 2-ro j 
Apskr. bilietukų knygutes, bū-^ 
tinai ateikite susirinkiman, ir 
grąžinkite knygutes ir pini
gus, nes 13 d. birž. įvyksta' 
apskr. konferencija ir pikni
kas ir turi būti sutvarkyti bi
lietai, o negrąžinus knygelių, 
to jokiu būdu padaryti negali
ma. Taipgi 
draugus ir 
vauti mūsų

Vienas iš dabartinių laikų 
svarbiausių įvykių tai yra Is
panijos respublikos gynėjų 
karas prieš fašistus. Ispanijos 
karžygiai kovoja už demokra
tiją ne tik dėl Ispanijos, bet 
dėl viso pasaulio. Jeigu pra
laimėtų, tai fašizmas užka
riautų visą pasaulį kai kokia 
liepsna. Mes lietuviai darbi
ninkai negalime čia Jungtinė
se Valstijose sau ramiai sėdėt 
ir mąstyt apie tai. Ne—mes 
turime daryt kas tik galima,— 
pagelbėt tiems žmonėms, ku
rie taip narsiai kovoja ne-vien 
tik savo gerui, bet ir viso pa
saulio.

Brooklyne jau darbas pra
dėtas. Pereitą ketvirtadienį, 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ofise, susirinko gražus 
būrelis merginų ir moterų, ku
rios pasirįžusios darbuotis, 
kad sukėlus finansų pagelbė
jimui Abraham Lincolno Bata
lionui. Jos užsivadino Ameri
kos Lietuvės Draugės Abra
ham Lincolno Bataliono. Dar
bas turi būt pradėtas greit, tai 
ant vietos nutarta surengti 
Ispanišką Vakarą birželio 19 
d., 7:30 vai. vakaro, “Lais
vės” Svet. Čia bus gera orkes
trą, galėsite visi pasišokt. 
Taipgi bus ispaniška progra
ma. Draugė Aldona Klimiutė 
jau yra užkviesta dainuot. Ji 
prisižadėjo padainuot ispaniš
kas dainas. Manome gauti 
“No Pasaran Singers,” kurie 
daug pinigų jau surinko dai
nuodami ant 
vakarais. Prie 
niška šokikė.

Įžanga į šį 
35c iš anksto, 
Bus duodama
įžangos tikieto. 
no ir apylinkės 
kviečiami ateiti

Union Squaro 
to. bus ir ispa-

parengimą bus 
40c prie durų.- 

dovana prie 
Visi Brookly- 
lietuviai yra 

į šį gražų va-

MORRtll ii BATHS

(134-136)

Pasirandavoja kambarys dėl vieno 
arba dviejų vyrų arba vedusia4~^r)o- 
rai. Klauskite “Laisvės” ofise 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. .

(134-136)

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

ACCOMMOO AT lOMi

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

"LAISVES” PIKNIKAS
Įl ,

Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 
LYROS CHORAS iš Pbiladelpbijos, 

Vadovaujamas J. Jurčikonio

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

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

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbinio ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

/

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
. GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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