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cenzūros.

hem Plieno Korporaciją

Berlin. — Nazių valdžia i įplaukų per metus.
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Bilbao, Ispanija. — šeši 
fašistų lėktuvai per klaidų 
subombardavo patys savo 
pozicijas.Ficoj, už 6 mylių į 
šiaurių rytus nuo Bilbao.

Patys Fašistai Subombar
davo Savo Pozicijas
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> Nazių ir Mussolinio bom- 
bininkai ardė ir degino be
veik visus Baskijos kaimus 
ir miestelius.

Škotijoj 
kad jie

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

■B

Tai Buvę Komandieriai, 
Tarnavę Kariškai Nazių 

Šnipijadai prieš SSRS

J
KRISLAI

Išbegėdėjimas. 
škotiečiai, Atsiliepkit! 
Enciklopedija Skoloj.
“Pulkim ant Kelių.” 
Reikia Skaityklų-

Knygynų.
Rašo St. Jasilionis.

Lietuvos fašistinės cenzūros 
išbegėdėjimas nesitaiso. Pa
kliuvęs man nesenas “Lietuvos 
žinių” numeris turi net 4 cen
zūros krimstelėjimus. Fe! ♦ ♦ ♦

“Laisvėje” jau ilgas laikas 
nėra jokių žinių iš Škotijos— 
iš to seno lietuvių išeivijos 
kampo. O tenai betgi progre- 
syvis lietuvių elementas neiš
nykęs. Skaičiau laišką iš Mes- 
send (“Liet, žiniose”). Jame 
rašoma, kad jų progresyvė 
draugija (jos pilnesnis vardas 
neminimas) turinti 50 narių, 
turinti knygynėlį, į kurį parei
na laikraščių; žiemos sezonais 
mokinanti vaikus ir suaugusius 
lietuvių kalbos ir rašybos; au
kojanti Ispanijos darbininkų, 
kritusių už laisvę, šeimynų šel
pimui, Lietuvos politinių kali
nių šelpimui. Toliau sakoma: 
“Ji galėtų daug daugiau nu
dirbti dėl apšvietos, jeigu prie 
jos priklausytų visi Škotijos 
lietuviai profesionalai. O jų 
yra nemažas, būrelis. Bet jie 
miega.” žemiau kelios to laiš
ko eilutės iškrlmstos

Jei “Laisvė” turi 
skaitytojų, reikėtų, 
bent retkarčiais parašytų “Lai
svei” žinių iŠ savo gyvenimo ir 
veikimo. Atsiliepkit! ♦ ♦ ♦

Pranešama, kad Lietuvių 
Enciklopedijos jau išleista 
penki tomai ir jų išleidimas 
surijęs labai daug pinigo, rū
pesčio ir pasiryžimo. Esama už 
Enciklopediją skola būtų gali
ma įsteigti Lietuvoj didžiulę 
įmonę. Prenumeratoriai (tur
būt prenumeravę pasižadeji- 
mais-žodžiu) esą labai abejin
gi savo- pareigoms. “Jei ta 
pareiga būtų : nueiti pas kai
myną ir išgerti šnapso, nes tas 
kaimynas prieš savaitę pas 
mane gėrė, tada nereikėtų 
skatinti. Visai kitas reikalas 
su knyga. Mūsų žmogus kny
gai nei skubus, nei stronus, nei 
atidus. Turbūt tas skolininkas 
mano, kad Spaudos Fondas 
gali būti dėkingas, jei jis iš
viso Enciklopedija apsiima 
imti.”

O kas tokiais “geradariais” 
E n c iklopedijos prenumerato
riais, manote, yra? Gal kai
miečiai, ant kurių gula visos 

.šalies našta? Nereiks tų bai- 
kų! Aišku, prenumeratoriais 
yra dalis viršininki.ios, dalis 
inteligentijos — nebepaisan- 
čios šitokių skolų.... * * ♦

Vienas žymus asmuo iŠ Lie
tuvos savame laiške rašo man 
apie nesenai išleistą jauno ra
šytojo Plačenio romaną “Pul
kim ant kelių.” Jis sako, jog 
tame romane “didžiausiu pasi
sekimu atvaizduoti baudžiavos 
laikai, darbo žmonių kančios, 
tamsybė, ponų-dvarininkų ir 
k u n ig ų-kiebonų žiauriausias 
vargšų valstiečių išnaudojimas 
ir piktuoju dievu gązdinimas, 
rykštėmis baudžiauninkų pla
kimas ir tt. Ir tikinčiausi žmo
nės tą knygą mielai skaito ir 
graudinasi ir stebisi, kaip po
nai su kunigais spaudė mūsų 
senelius-prosenelius. Ir auga 
skaitytojų sielose susipratimas 
ir darbo-vargo žmonėms pri
jautimas.” 

* * *
Paskui,—sako tas pats ra

šytojas, — po šios “dieviškos” 
knygos, skaitytojas jau imą ir 
skaito knygas apie šių 
ponus ir kunigus ir jam 
būna jos “priešingos.” 
žingsnis po žingsnio
skaitytojai įžiūri šviesą ir tei
sybę. pamato gyvenimo tikro
vę. Su karštai tikinčiaisiais 
žmonėmis, jis sako, reikia elg
tis atsargiai, neduoti jiems ne
suvirškinamo dvasinio maisto.

Manding, labai laikas pra
dėti rūpintis kūrimu lietuvių 
kolonijose skaityklų-knygynų, 
iš kurių galėtų visi kolonijos 
lietuviai imti knygas. Jei mes 
tuo nepasirūpinsime, žinokime, 
kiti—kitos sriovės—irgi nepa-

Ispanijos Laivukai Naikinsią 
Priešą Submarinus

Valencia, Ispanija. —Pu- 
siau-oficialiai p r anešama, 
kad Ispanijos respublika 
siunčia savo ginkluotus lai- 
vukus naikinti Vokietijos ir 
Italijos submarinus ispaniš
kuose vandenyse. Tie sub- 
marinai jau daugelį sykių 
atakavo respublikos preky
bos ir karo laivus.

Berlin.—Hitlerio pusiau- 
valdiški laikraščiai grūmo
ja žiauriai atkeršyti, jeigu 
Ispanijos r e s p u b likiečiai 
kliudys bet kokį nazių sub
marine ar jų karo laivą.

180 Lėktuvą, 100,000 
Fašistą prieš Bilbao
Bilbao, Ispanija," birž. 12. 

—United Press žiniomis, 
generolas Franco, Ispanijos 
fašistų komandierius, su
traukia 100,000 kariuome
nės ir 180 lėktuvų “galuti
nai šturmuoti ir paimti” 
Bilbao, Baskų krašto sosti
nę, šiaurinėj Ispanijoj. 
Franco armija susideda iš 
maurų, Italijos ir Vokieti
jos kareiviu, užsieninių le
gionierių ir karlistų-mo- 
narchistų. Fašistų lėktuvai 
yra gauti iš Vokietijos ir 
Italijos.

X ' •

Naziu ir Mussolinio bom- 
bininkai ir Vokietijos ka- 
nuolės visiškai suardė ir su
degino du Baskų užfrontės 
miestelius Pelica Thermal 
ir Murea. Didelis skaičius 
žmonių esą užmušta bei su
žeista.

Fašistai atkariavę nuo 
Baskų liaudiečių Lemona 
miestelį ir bombarduoją 
“geležinį lanką” tvirtovių, 
vadinamą “centuron,” piet
rytiniame jo kampe. Bet 
fašistai dar niekur negali 
įkąst pačios tvirtovių lini
jos. Liaudiečiai nušovė že
myn vieną naziu bombinin- 
ką “Heinkel III.”

Virš savo pozicijų fašistai 
iškėlė karališkas vėliavas.

Daugelis fašistų karių 
perbėga į liaudiečių pusę.

Naziai Uždraudė Vynioti 
Pirkinius į Popierą

uždraudė krautuvininkams 
vynioti į popierą parduoda
mus raugintus kopūstus, 
agurkus ir kitus produktus. 
Liepia patiem pirkikam at
sinešt indus bei dėžutes su
sidėt pirkinius. Taupo po
pierą, kuriai dirbti trūksta 
medžiagų.

Francija Norinti Taikyt Liau- 
diečius su Fašistais?

Paryžius. — Pranešama, 
kad Franci jos valdžia išdir
bo planą taikyti Ispanijos 
valdžia su fašistais. Sykiu 
Franci j a reikalausianti iš- 
naujo sustiprint pikietavi- 
mą Ispanijos vandenų prieš 
karo reikmenų įvežimą ir 
atšaukt visus svetimų šalių 
kareivius iš Ispanijos.

sirūpins. O apygerės lengvos 
literatūros būtų galima pasi
rinkti, kad ir Lietuvoj išleistos.
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MUSSOUNIO AGENTAI NUŽUDĖ 2 BROLIUS, 
ITALU FAŠIZMO PRIEŠUS, FRANCUOJ

Paryžius.—Yra supranta
ma, kad tai Mussolinio ag
entai sušaudė du brolius 
italus, socialistą Carlo Ro
selli ir profesorių Nello Ro
selli, kaipo veiklius priešus 
itališko fašizmo, ir dar per
pjovė jiem gerkles. Jųdvie
jų kūnai buvo atrasti birž. 
11 d., krūmų griovyj arti 
Bagnoles - de-l’Orne, kur 
žmogžudžiai taipgi paliko 
ilgą peilį. Jiedu buvo tele
fonu išvylioti iš viešbučio, 
pagrobti ir automobiliu iš
vežti į žudynės vietą.

Nužudytų brolių kiše- 
niuose rasta $1,000; tai yra 
ženklas, kad žmogžudžiai 
nebuvo plėšikai, bet politi
niai priešai. Taip mano ir 
Francesco Nitti, brolėnas 
buvusio Italijos ministerio 
pirmininko.

Broliai Roselli buvo poli
tiniai pabėgėliai iš Italijos. 
Carlo jau 1929 m. pabėgo iš

Fašistai Pagrobė Laivą. Streikas prieš Bethle- 
Su Sovietine Amunicija

San Sebastian, Ispanija. 
—Fašistai sakosi suėmė 
Graikijos laivą “Pharos,” 
kuris būk tai buvęs pri
krautas sovietinių lėktuvų, 
kanuolių ir kitų karo pa
būklų, “siunčiamų iš Lenin
grado.” Tas laivas esąs su
imtas netoli Bilbao.

“Erzinantieji” Taisai Palai
komi dar 2 Metus

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas 230 balsij 
prieš 93 priėmė Roosevelto 
valdžios reikalavimą dar 
dvejus metus palaikyti “er
zinančius” taksus ant ga
zolino, teatrų tikietų, spor
to daiktų ir daugelio kitų 
dalykų. Prie tokių taksų 
prisiskaito ir 3 centų pašta- 
ženkliai vietoj pirmiau bu 
vusių 2 centu “štampų” pa
prastiem laiškam. Tie “ei* 
žinanti” taksai duoda šalies 
iždui apie $600,000,000

Nazių, Italų Lakūnai 
kina Bilbao, šaudo 

Gyventojus
Bilbao, Ispanija.—Vokie

tijos ir Italijos lėktuvai kar
totinai bombarduoja Bilbao 
miesto centrą ir kulkasvai- 
džių ugnim atakuoja praei
vius.

Desėtkai nazių ir Italijos 
fašistų lėktuvų nuolat 
sprogdina ir degina begink
lius Baskų užfrontės mies
telius ir kaimus. Jie bom
bardavo 500 bombomis ir 
Derio miestelio kapines, iš
nešdami oran grabus ir la
vonus. O kai po to susi
rinko žmonės pažiūrėt, ką 
priešų bombininkai’ padarė 
kapinėse, tai fašistų lėktu
vai iš naujo atskridę, kulka- 
svaidžiais skynė būrius ne- 
kariškių žmonių tose kapi
nėse.

Mussolinio katorgos Lipari 
salose. Jo brolis profeso
rius Nello buvo nuteistas 5 
metus kalėti už pagelbėjimą 
pabėgt užsienin socialistui 
readaktoriui Fil. Turati’ui. 
Bet paskui ir pats profeso
rius Nello Roselli pabėgo 
Franci j on. Cąrlo buvo 48, 
jo brolis 37 metų amžiaus.

Carlo Roselli Francijoj 
leido laikraštį “Giustizia 
e Liberta,” pašvęstą propa
gandai prieš Mussolinio 
diktatūrą. Broliai Roselli 
liko nužudyti tą pačią die
ną, kai šis laikraštis su juo
dais gedulo apvadais minė
jo sukaktį nužudymo Giaco
mo Matteotti’o, Italijos sei
mo socialisto atstovo, kurį 
fašistai nugalabijo 1924 me
tais Romoj.

Franci jos policija suėmė 
vieną jauną italą fašistą 
kaip nužiūrimą brolių Ro- 
sell’ių žmogžudį ir įieško jo 
sėbrų.

Johnstown, Pa. — Plieno 
Darbininkų -^Organizavimo 
Komitetas skelbia streiką 
prieš Cambria fabriką 
Bethlehem plieno korpora
cijos, jeigu fabrikantai ga
lutinai atsisako daryt su
tarti su Amalgamated Plie
no Darbininkų Unija, pri
klausančia prie CIO. Tai 
sykiu bus plieno darbininkų 
vienybės streikas su dviem 
geleži nkeliečių broli j om, ku
rios šaukia savo streiką 
prieš kompanijos geležinke
li Conemaugh and Black 
Liek.

Cambria fabrike dirbo 
tarp 12 ir 15 tūkstančių 
darbininkų. Visa gi Beth
lehem Plieno korporacija 
samdo 80,000 darbininkų. 
Jinai yra antra didžiausia 
plieno įmonė šioj šalyj.

Plieno darbininkų direk
torius D. Watkins sako, kad 
šis streikas galės apimti ir 
penkias Bethlehem koropo- 
racijos angliakasy Idas.

Heyw. Broun vėl Laikrašti- 
ninkij Gildijos Prezidentas
St. Louis, Mo. — Ameri

kos Laikraštininkų Gildija 
(unija) savo suvažiavime 
vėl išrinko Heywoodą Brou- 
ną organizacijos preziden
tu. Tai jau ketvirtą kartą 
jis lieka vyriausiu Gildijos 
viršininku. Heywood Broun 
yra pažangus žmogus, New 
Yorko Wold-Telegram pas
tabų rašytojas. Heywood 
Broun faktinai buvo ir 
Laikraštininkų Gildijos įkū
rėjas.

Šis suvažiavimas buvo 
vienas pačių pažangiausių 
unijinių suvažiavimų, kaip 
matome iš vakar paskelbtų 
jo tarimų ir rezoliucijų.

Laikraštininkų G i 1 d i ja 
dabar turi virš 11,000 pil
nų narių.

Berlin. — Naziai visai už
draudė žydams įeiti į 01ym7 
piškas maudyklas.

Milionas Dolerių Chiang 
Kai-sheko Pagrobėjui

Nanking, Chinija.—Šalies 
iždas davė 1,000,000 chiniš- 
kų dolerių generolui Fu- 
chengui, kad jis galėtų ke
liauti sau aplink pasaulį, 
“tyrinėti” karines ir ekono
mines sąlygas Amerikoj ir 
kitose šalyse.

Tas generolas buvo vie
nas iš vadų Sian sukilimo 
prieš Chiang Kai-sheko val
džią, ir pats Chiang Kai- 
shek tada buvp sukilėlių su
imtas kaip nelaisvis. Tai
gi suprantama, kad valdžia 
tikrenybėje nepageidauja 
nei jo tyrinėjimų nei rapor
tų, o tik nori, kad jis aplei
stų Chinija “dėl šventos ra
mybės.”

Franco Grūmoja Visai 
Sunaikint Bilbao

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tų komanda grūmoja at
siųsti “300” savo lėktuvu ir 
visiškai sunaikint Bilbao 
didmiestį, jeigu Baskijos 
liaudiečiai taip priešinsis jo 
paėmimui. O jie labai smar
kiai ir sėkmingai priešina
si, kaip rašo G. L. Steer, 
New Yorko Times kores
pondentas. Baskai tikisi, 
kad jų “geležinio lanko” 
tvirtovės neleis priešam 
prieiti prie Bilbao.

San Sebastian, Ispanija. 
—Fašistai skelbiasi, kad už
imdami miestelį San Mar
tin de Fica, Baskijoj, jie 
nužudę 200 liaudiečių ir su
ėmę 50.

500,000 Ispanijos Ar
mija prieš Fašistus

Perpignan, Francija. — 
Šiame pasieniniame mieste 
gauta pranešimas, kad Is
panijos valdžia mobilizuoja 
apie 500,000 armijos. Res
publikos gynimo ministeris 
Indalecio Prieto birž. 10 d. 
pareiškė: “Mes greitoj atei
tyj taip pat turėsime kiek 
reikiant lėktuvų ir kanuo
lių.”

Unijos Svarsto Youngstown 
Visuotiną Streiką

Youngstown, Ohio.—Ma
joras L. Evans išreikalavo, 
kad miesto taryba leistų 
samdyti daugiau specialės 
policijos ir pirkti didesnį 
daugį ginklų prieš plieno 
kompanijų streikierius.

Tam priešinasi ir Ameri
kos Darbo Federacijos vie
tinės unijos, nors plieno 
darbininku streikui vado
vauja Industrinio Organi
zavimosi Komitetas.

Sekmadienį s u š a u ktas 
Youngstown darbo unijų 
kongresas svarsto reikala
vimus paskelbt visuotiną 
streiką prieš tokią smurtiš
ką miesto valdžią ir prieš 
gengsteriškai veik iančias 
plieno kompanijas. Unijų 
kongrese dalyvauja atsto
vai nuo 15 iki 20 tūkstančių 
organizuotų darbininkų.

Agentai Wm. Greeno ir 
kitų atžagareiviškų Darbo 
Federacijos valdovų agituo
ja neiti į visuotiną streiką. 'Vitorijos.

Jau Sušaudyti Aštuo 
ni Išdavikai, Šnipai 
prieš Sovietų Šalį

Fašistai Esą Tik už 3 
Mylių nuo Bilbao

Vitoria, Ispanija, birž. 
13. — Fašistų generolas F. 
Davila skelbia, kad jo ar
mija jau pralaužus dviejų 
mylių ilgio spragą . Baskų 
liaudiečių tvirtovių ir apka
sų “geležiniame lanke” tarp 
Cantiobassos ir Urrusti, už 
trejeto mylių į rytus nuo 
Bilbao. Italijos ir Vokietijos 
lėktuvai ir didžiosios kanuo- 
lės, sakoma, sudaužė cemen
tinius liaudiečių fortus ta
me ruože. Fašistų orlaiviai 
mėtė 500 svarų bombas į 
Baskų pozicijas.:

Per nenkias valandas na
zių ir Italijos fašistu ka- 
nuolės mušė 10,000 didžiųjų 
šoviniu į liaudiečių tarp 
Cantiobassos ir Urrusti.

Associated Press kores
pondentas atžymi liaudie
čių didvyrišką gynimąsi ir 
jų kontr-atakas, nežiūrint, 
jog čia jie turi kur kas ma
žiau kariuomenės negu fa
šistai. Taip antai, 1,500 
liaudiečių ūmai užpuolė 
daug didesnį fašistų skaičių 
Urculų kalvoj ir nušlavė 
priešus nuo jos.

Fašistai giriasi, kad už 
“vienos iki trijų dienų jie 
paimsią Bilbao.” Pralaužus 
fašistams viršminėtą spra
gą Baskų fronte, tai dabar 
liekanti tik viena negink
luota kalno briauna fašis
tams paimti; o tada iau bū
siąs “atdaras kelias” į Bil
bao, Baskų krašto sostinę 
ir svarbią prieplauką.

Dar niekada nuo Ispani
jos karo pradžios nebuvę 
tokių audringų mūšių kaip 
dabar Baskijos fronte. Jie 
prilygsta smarkiesiems pa
saulio karo mūšiams, sako 
New Yorko Times kores
pondentas iš Bilbao.

Respublikiečių Laimėjimai 
Cordobos Fronte

Madrid. — Ispanijos 
nublikiečiai atgriebė 
fašistu tas pozicijas, kurias 
priešai buvo pagrobė perei
tą antradienį C o r d o b o s 
fronte. Respublikiečiai ir 
toliau atstūmė fašistus at
gal visame šiame fronte.

Madrid. — Ispanijos res
publikos lėktuvai sunaikino 
fašistu orlaivių nauią sto
vyklą Logrono, už 30 mvliu 
nuo gen. Franco tvirtovės • •

Visų Salių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj I

Maskva, birž. 12. — Pra
nešama, kad pagal Sovietų 
teismo sprendimą, jau su
šaudyti aštuoni išdavikai- 
šnipai, buvę komandieriai: 
M. Tuchačevski, R. R. Ei- 
derman, B. M. Feldman, A.
J. Kork, J. P. Uborevičius,
K. V. Putna, J. E. Jakir ir 
V. M. Primakov.

Teisme jie prisipažino, 
kad jie “tarnavo karinei 
šnipijadai svetimos neprie- 
teliškos valstybės; kad jie 
nuolat davinėjo tos valsty
bės kariškiems rateliams 
šnipiškasv žinias apie Rau
donąją Armiją; kad jie va
rė sabotažo ir žalojimo dar
bą, norėdami nupuldyti 
Raudonosios Armijos jėgą; 
kad jie tuo būdu darbavosi, 
idant būtų sumušta Sovietų 
Sąjunga, kada ją kariškai 
užpuls priešas; kad jie no
rėjo suskaldyti Sovietu Są
jungą ir sugražinti dvari
ninkų ir kapitalistų valdžią 
Sovietijos ribose.”

Teismo sprendimas viešai 
neminėjo vardo tos sveti
mos neprieteliškos šalies, 
bet suprantama, jog tai 
Vokietija.

Nazių laikraščiai pasako
ja, būk šis teismas reiškias 
“Sovietų galios silpnybe.” 
Sovietų Komunistu Partiios 
organas “Pravda” atsako, 
kad laiku sučiupdami išda- . 
vikus, Sovietai parodė savo 
stiprumą, budrumą ir ap
sukrumą, o užsienio kapita
listu šnipijados silpnumą.

“Pravda” ryšy j su šia by
la rašo, jog Sovietų darbo 
žmonės niekad neleis su
terši savo šalį “purvinam 
batui Vokietijos ir Japoni
jos fašizmo.”

Michigan Valstijos Milicija 
Plieno Streike

Monroe, Mich. — Sekma
dienį įvyko milžiniškas dar
bininkų mitingas protestui 
prieš policiją ir gengsterius 
šerifus, kurie ketvirtadienį 
užpuolė streikierius. pike
tavusius Republic Plieno fa
brikų.

Gubernatorius M u r phv 
atsiuntė 350 milicijos, sako, 
“mitingui apsaugoti.” Jis 
uždraudęs policijai ir šeri
fams ardyti mitingą.

Užmuštas Italijos Genero
las Liuzzi Ispanijoj

Roma. — Mussolinio val
džia, galų gale, paskelbė, 
kad tapo užmuštas Italijos 
armijos buvęs komandie- 
rius Ispanijoj, generolas 
Alberto Liuzzi. Jis žuvo 
jau kovo mėnesį Guadalaja- 
ros fronte.

New Yorko Oro Biuras sa
ko, kad šį pirmadienį Čia ir 
New Jersey “turbūt, bus gie- 

1 d rus ir šiltesnis oras.
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rodymą, visiems, kurie taip 
maloniai mus priėmė ir vi

kiai buržuaziniai enciklope- 
l “anar- 

truks madariais,” 
“svajotojais.”

Vis gi net ir buržuazinė en
ciklopedija turi daug gerų 
dalykų, kurie gali tarnauti: 
žinojimo praplėtimui.

(Prisiųsta)
Apvažinėję visas 

kolonijas su judamais pa
veikslais “Lietuva Kalba” ir 
dabar grįždami atgal namon į 
Lietuvą, jaučiame pareigą vi
siems nuoširdžiai padėkoti. 
Visiems tiems, kurie tiesiogi-

vėliau pareikšti.
Taigi dabar, minimalus at- distai bando perstatyti 

chistais,” “f
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Kas po Tų Derybų?
Anglijos ir Franci jos atstovai jau su

siderėjo su Vokietijos ir Italijos fašis
tais. Italijos ir Vokietijos budeliški fa
šistai sutinka grįžti atgal į Londono Ko- 

, mitetą Nesikišimui į Ispanijos Reikalus. 
Išdirbta ir nauji planai blokadavimui Is
panijos. Visas tas derybas galima pa
vadinti imperialistų komedija ir Ispani
jos tragedija.

Francijos bendro fronto valdžia, su so
cialistu Blumu priešakyj, nusileidžia, fa
šistams, o Anglijos imperialistai parsi
duoda. Generolas Francisco Franco už
tikrino Anglijos imperialistus, kad jeigu 
jis užkariaus Baskiją, tai nepalies Ang
lijos kapitalistų geležies, vario ir anglies 
kasyklas. Anglijos ponai to ir norėjo.

Francijos valdžia griežčiausiai gaudo 
ant savo sienos trokus, kurie gabena net 
ir ne militarę medžiagą Ispanijai, bet jos 
laivai “akli,” nieko nemato, kada Vokie
tijos ir Italijos karo laivai gabena Ispa- 

»nijos fašistams lėktuvus, tankus ir amu
niciją. ‘ v

Faktas yra, kad Ivize sala pavesta 
Francijos laivams blokaduoti, neš ten fa
šistai įsigalėję, o Ivize prieplaukose pa- 

, sirodė stovėjo veik visas Viduržeminėj 
jūroj esantis Vokietijos karo laivynas, 
kur įvyko susikirtimas tarp “Deutsch- 
lando” ir liaudiečių lėktuvų. Kodėl 
Francijos karo laivai praleicĮoi ten Vokie
tijos karo laivus? Kodėl riet įiusės žode
lio apie tai nebuvo pranešta pasauliui? 
Ko jie ten nuvyko, jeigu ne ginklus nu
vežė? Ir jeigu ne susikirtimas su lėktu
vais, tai svietas nieko nebūtų žinojęs, 
kad ten buvo Vokietijos laivai. Tas pa
rodo, kad Francijos sargai turi dvejopas 
akis: kas tik gabenama liaudiečiams, de
mokratijos, laisvės gynėjams, tai jie ma
to, bet kada laivų grupės gabena ginklus 
fašistams, tai jie akli.

Sovietų Sąjungos užsienio komisaras 
Litvinovas ir Anglijoj atstovas drg. Ivan 
M. Maisky reikalavo, kad mišri įvairių 
šalių komisija ištirtų tą dalyką, kodėl ten 
buvo Vokietijos laivai, kodėl Vokietijos 
fašistai bombardavo Almeriją? Anglijos 
ir .Francijos ponai reikalavimą atmetė. 
Tai pataikavimas Vokietijos ir Italijos 
fašistams! Tai išdavystė Ispanijos de
mokratijos, tautinės laisvės!

Juk ir vaikas gali suprasti, kad ir at
eityje Italijos ir Vokietijos fašistai visais 
galimais būdais rems Ispanijos fašistus. 
Italijos fašistai karo laivų, lėktuvų ir ar
mijos pagelba užėmė Malagą, jiems tas 
pro pirštus praleista.

Vokietijos budeliai fašistai su žemėmis 
sulygino Guernicą miestelį, išmušė apie 
1,000 moterų, vaikų ir senelių, ir tas taip 
praleista. Vokietijos karo laivai gabena 
fašistams ginklus ir amuniciją į Ivizę ir 
kitas fašistų .prieplaukas, Anglijos ir

Montello, Mass
Nelaimės

Birželio 7 d. po pietų Baker 
ežere besimaudydamas prigė
rė Juozas Geriba, apie 57 me
tų amžiaus. Buvo taikaus bū
do ir laisvų pažiūrų žmogus. 
Priklausė prie Brotherhood 
unijos ir buvo apsidraudęs 
apdraudos kompanijoj. Paliko 
nuliūdime savo moterį, 'tris 
dukteris, vieną seserį ir šiaip 
giminių ir pažįstamų.

Palaidotas birž. 10 d., 
vose Melrose kapinėse. 
duktė Alice į šermenis atva
žiavo net iš Georgia valstijos.

Serga

P. Pūkelis ir M. žaliukienė 
po operacijų dabar sveiksta 
savo namuose. Dabar pasida
vė operacijai A. žižis. Girdė-

Lais
to

Francijos karo laivai stovinti sargyboj 
“nieko nemato.” Vokietijos karo laivai 
užpuolė ir subombardavo Almerijos prie
plauką, Sovietai reikalauja ištirti, bet ir 
čia Francija ir Anglija atsisako. Juk tai 
atviras išdavimas Ispanijos tautinės lais-1 
vės, pataikavimas Italijos ir Vokietijos 
fašistams, neoficialė pagelba fašistams 
kare prieš Ispanijos liaudį.

Londone sudarytas neva Nesikišimo 
Komitetas į Ispanijos reikalus virsta im
perialistų ir fašjstų komedija, o Ispani
jos liaudžiai tragedija-. Ir po šių derybų, 
Italijos ir Vokietijos fašistai bus dar 
daugiau agresyviai, nachališki prieš Is
panijos liaudį. Fašistų žygiai dar grei-l 
čiau stums Europą ir visą pasaulį į didelį 
karą.

Tik Sovietų Sąjunga ir pasaulio sąmo
ningi darbininkai, visi žmonės, mylį lai
svę, demokratiją yra nuoširdūs draugai 
Ispanijos liaudies ir kovotojai už taiką, 
prieš karą.

“Galingiausia Tvirtuma Prieš
■ Fašizmą..j

“Niekas negali sulaikyti nepaprastai 
greito Sovietų Sąjungos išstojimo kaipo 
labai stiprios šalies. Ji yra galingiausia 
tvirtuma prieš fašizmą Europoj. Pirmą
ją Gegužės Maskvoj parodoj buvo įrody
ta tokia jėga, kuri nusveria bent kokią 
militarinės jėgos paradą, kokią aš ma
čiau bile kurioj kitoj Europos šalyj laikę 
karūnacijos iškilmių.

“Rusijos (Sovietų Sąjungos) užsieninė 
politika, galima sakyti, nėra agresyvė, 
bet pašvęsta palaikymui taikos. Ta pa
gelba, kurią Sovietai suteikė Ispanijai, 
buvo atsakymas fašistų puolimams. So
vietų Sąjungos apsigynimą privertė da
ryti pasaulis...”

Šitaip kalbėjo, pasak New York 
“Times” reporterio, Norman Thomas, so- 
pialistų lyderis, nesenai sugrįžęs iš Euro
pos ir Sovietų Sąjungos. Jis kalbėjo ma
siniam mitinge, įvykusiam ketvirtadienį 
Hippodrome teatre, New Yorke.

Toliau Norman Thomas, pasak repor
terio, pasakęs, jog Sovietų Sąjungoj at
sirado biurokratinė klika, kuri bando pa
sigrobti galią sukilimu ir intrygomis, kad 
tuo būdu neprileidus vykdyti socializmo.

Šitos klikos Norman Thomas neįvardi
jo, bet savaime aišku, kad tai trockistai 
su savo gengėmisj tai tie džentelmonai, 
kuriuos teisingumo ranka sučiupo už 
skiauteres ir pašaukė atsakomybėn.

Jie darė suokalbius, jie susirišo su už
sienio fašistais ir su jais bendrai darba
vosi.

Keletas niekšų atsirado ir Raudonosios 
Armijos komandierių, slapta veikusių su 
socializmo priešais užsienyj. Ilgą laiką 
Sovietų vidaus reikalų komisariatas ty
rė, stebėjo, jieškojo nenaudėlių, iki pa
galiau sučiupo!

Gaila, kad Norman Thomas, žinoda
mas ir smerkdamas tas klikas Sovietų 
Sąjungoj, su jomis pats bendradarbiau
ja Amerikoj. Juk Amerikos Socialistų 
Partija šiandien pilna trockistų, remian
čių tuos niekšus Sovietų Sąjungoj.

Thomas turėtų su jais paimti divorsą, 
jei jam rūpi taika, jei jam rūpi palaiky- 
maš pasaulyj demokratijos ir sumuši
mas fašizmo.

Sovietų Sąjungoj trockistai ir kiti 
niekšai ruošėsi padaryti kaip tik tą patį, 
ką generolas Franco ir jo sėbrai padarė 
Ispanijoj.

Ar bent vienas visapusiai matąs daly
kus žmogus gali juos užtarti bei jiems 
prijausti? 1'

jau, kad viskas nusisekė ge
rai. Linkėtina visiems greito 
pasveikimo.

Lietuviu Tautiško Namo pir
mas metinis piknikas gerai pa
vyko. Svietelio buvo daug, 
ypač sekmadienį, geg. 30 d. 
Tarp darbininkiškos publikos 
matėsi ir mūsų gerbiamas dak-. 
taras Repšys iš Cambridge, 
Mass. Montelloj taipgi turime 
tris daktarus ir 2 dentistus, 
bet jie niekad nėra į Liet. 
Taut. Namo parką kojos įkėlę, 
o pragyvenimą daro iš tų pa
čių darbininkų.

Montelliečiai stropiai ren
giasi prie “Laisvės” pikniko, 
kuris įvyks liepos 4 d., 1937. 
ALDLD 6 kp. laikė susirinki
mą birželio 7 d. ir dėl minė
to pikniko išrinko <

kai šiais metais į pikniką ma
no nuvažiuot anksti ir laiku 
pradėt darbuotis.

Kažin kodėl ALDLD 6 kp. 
susirinkimai būna neskaitlingi, 
—ateina tik keletas narių. Me
tines duokles pasimokėjo tik 
35 nariai, t. y. tik pusė, kiek 
pernai buvo pasimokėjusių. 
Turėtų visi nariai lankytis į 
susirinkimus ir darbuotis dar
bininkų labui.

Ispanijos liaudies panamai 
per pasidarbavimą dd. A. Ba
rono ir K. Beniulio tapo su
rinkta $9.00 aukų. Manoma 
pridėti kiek iŠ iždo ir pasiųsti 
Isp. Gelb. Komitetui.

šalna.

........ . Vatikanas.— Pranešama, 
darbinih- kad popiežius neprielankiai 

kus. Taipgi išrinko komitetą, žiūri į Baskijos katalikų 
kuris rūpinsis platinimu laimė- kunigų skundus prieš fašis- 
jimo įžangos tikietų. Darbinin- tų žvėriškumus.

Dr. A. Petriką apie Parazitus
Perskaičius Dr. Petrikos 

parašytą knygelę “Tūli Mū
sų Parazitai”, prisiminiau, 
kaip ir man pačiai prisiėjo 
tuos gyvius daug sykių stu
dijuoti ir net kovą su jais 
vesti ligoninėje ir namuose 
prie ligonių.

Jeigu visi žmonės žinotų, 
kaip šie sutvėrimai išnešio
ja įvairias užkrečiamas li
gas, tai jie net ištolo tuos 
nenaudėlius atakuotų.

Antra, tai visoki odos, 
žarnų ir raumenų kirminai 
ir kirminukai, kurių žmo
gus negali matyti ir nuo jų 
apsiginti, neskaitęs apie 
juos.

Autorius nupiešia, kaip 
žmonės keturių rūšių kir
mėles gauna į savo kūną, 
bevalgydami žalią arba ne
gana išvirtą mėsą ar žuvį, 
nedavirtas ar netinkamai 
nuplautas daržoves.

Vienos tų kirmėlių sulen
da į žmogaus raumenis ir 
tada pradeda žmogų kan
kinti visoki skausmai. Ki
tos apsigyvena žmogaus 
žarnose, ir ten suėda ge- 
riausį įvalgytą maistą. Ir 
jos kankina žmogų, kol ne
būna išnuodytos ir išvary
tos laukan.

Taip antai štučkinė (tape 
worm), kuri užauga žmo
gaus pilve iki 243 pėdų il
gio. Įsivaizdink, kokį milži
ną‘parazitą žmogus turi ne
šioti savo pilve, o antra, ko
kia žmogui kankynė. Jis vi
sada valgyt hori, valgo ir 
vis alkanas ir silpnas. Nes 
ta kirmėlė suėda geriausią 
maistą, o žmogui palieka 
tik jos išknisas. . Nežinant, 
kaip sunku nuo jos atsikra
tyti, daug reikia nukentėti. 
Gyduolėm ją sukaposi į 
šmotukus ir išvarysi lau
kan, bet jos uodegutė pasi
liks, ir ji vėl augs.

Tiesa, uodus, muses, blu
sas, blakes, tarakonus ir ki-|niai ar netiesioginiai padėjo

kaip jie yra “apsiginklavę” 
ilgais, aštriais snapais, il
gom lanksčiom kojom, 
sklandžiais aštriais ir viso
kių spalvų apdangalais, kad 
tik greičiau jie galėtų prie 
žmogaus kūno prilįsti ir 
paskui nuo jo akių pabėgti 
ar pasislėpti. Pavyzdžiui 
kad—ir utėlė. Jos nagai aš
trūs ir užsirietę kaip vana
go. Jos rūbai pritaikyti ap
linkybėms, kokiose ji apsi
gyvena.

Per metų metus medici
nos studentai ir daktarai 
tyrinėjo tuos gyvūnus ir 
prirašė daug knygų, suras
dami, kaip jie yra pavojin
gi žmogui ir pritaikydami 
vaistus, kaip naikint tuos 
priešus.

Dabar Dr. Petriką surin
ko tuos svarbiausius faktus 
ir surašė lietuvių kalboj: 
tad kiekvienas lietuvis jau 
gali sužinoti, kaip nuo tų 
parazitų apsisaugoti. O pir
miausia tai Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo nariai, 
nes jie kiekvienas gauna 
minėtą knygutę dovanai. 
Mat, ši draugija aprūpina 
savo narius ne tik pinigiš- 
kai, kuomet jie serga arba 
miršta, bet . rūpinasi, kad 
jie nesirgtų ir nemirtų; to
dėl tai išleidžia ir duoda to
kią naudingą literatūrą sa
vo nariams.

Net knygutės viršeliai 
yra įdomūs ir daug ką pa
sako. Tik pažiūrėjęs į juos, 
tuoj matai, kaip tie “sutvė-

rimai”, išvertę akis ir užrie
tę nagus, tyko žmogų įgilt.

Taigi ir aš nusprendžiau 
nupirkti pustuzinį tų kny
gučių ir pasiųsti į Lietuvą. 
Ten žmonės išmoks jų “ant 
pometies” beskaitydami, nes 
jie daugiausia su panašiais 
neprieteliais turi susidurt.

. Jau kelias lietuves mote
ris, patėmijau, kurios skai
tė šią knygutę, vėją muses 
nuo valgio su visu įnirtimu, 
o pirmiau sakydavo tik, 
“štiš, musele”.

“Mūsų Parazitai” tai dar 
pirma tos rūšies knygutė 
lietuvių kalboj.

E. Vilkaite.
P. S. Minimos knygutės 

kaina nenariams yra 50c. 
Ji gaunama “Laisvės” kny
gų sankrovoj arba centre 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo.

Pagaliau ir Klaipėdos Teks
tilininkai Laimėjo Atly

ginimo Pakėlimą
Gegužės 25 d. vakare Ma

gistrato namuose buvo susirin
kusi Klaipėdos- miestui, žemi
ninkams, prekybai, industrijai 
ir pramonei Taikinimo taryba 
spręsti senai vilkinamą trijų 
Klaipėdos tekstilės fabrikų at- 
sisakinėjimą pakelti darbinin
kams atlyginimą. Iki šiol da
rytos įvairios pasitarimų ir me
morandumų formoje derybos 
nedavė jokių rezultatų. Tame 
posėdyj dalyvavo Feinbergas, 
Izraelitas ir Bradtas — fabri
kų direktoriai ir Kuršaitis ir 
Gintalas — darbininkų atsto
vai. Taikinimo tarybai pirmi
ninkavo dr. Šneideris. Po ilgų 
šalių ginčų, Taikinimo taryba 
galop tarė savo žodį: pakelti 
visiems darbininkams atlygini
mą 10%. Su šiuo sprendimu 
fabrikų direktoriai pareiškė 
sutinką, darbininkų atstovai

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:
Gerb. Redakcija!
Prašau man atsakyti į klau

simą : Kas tai yra per knyga 
enciklopedija?

Atsakymas:
Enciklopedija yra vadinama 

visa eilė knygų. Enciklopedijų 
yra mažesnių ir didesnių. “So
vietiška Mažoji Enciklopedija” 
turi dešimts tomų, kiekvienas 
tomas veik po 1,000 puslapių. 
Didžioji Enciklopedija, rodosi, 
turės apie 80 tomų. Prie to dar 
yra atskirų šakų enciklopedi
jų, kaip tai: literatūros, tech
nikos, medicinos, karo techni
kos ir tt.

Anglų kalboj garsiausia yra 
“Encyklopedia Britannica.” Ją 
spausdina Anglijoj. Lietuvoj 
yra gaminama “Lietuviškoji 
Enciklopedija,” kurią keli me
tai atgal pradėjo spausti ir 
dabar dar yra gatavi tik ke
turi tomai apimanti raides

Enciklopedijos p a r a š y tos 
pagal .raidyną (alfabe- 
jtiškai). Prasideda nuo rai
dės A ir eina iki Z, nuo pra
džios iki pabaigos raidyno. Sa
kysime, visi žymūs žmonės, 
miestai, atsitikimai ir tt., pra
sidedanti su raide A—Afrika, 
Atėnai, Aleksa (Angarietis), 
Amerika ir tt., yra surašyti iš 
raidės A. Didžioji enciklopedi
ja apie tuos dalykus paduo
da daugiau, smulkmeniškiau 
davinių ; mažoji—mažiau. En
ciklopedija šalių talpina žem- 
lapius, žmonių paveikslus, 
miestų' planus. Enciklopedi
jos rolė yra—teikti žinias, 
žmogus, turintis enciklopedi
ją, suranda faktus kiekvienu 
reikalingu klausimu.

Parankesniam, ekonomiškes- 
niam naudojimui yra gamina
mi dar “Enciklopediški Žody
nai,” kurie trumpai paduoda 
davinių, žinoma, enciklopedi
jos ir enciklopediški žodynai 
nėra laisvi nuo klasinio aiški
nimo. Buržuazijos išleistoji 
enciklopedija stengiasi viską 
savaip aiškinti apie Jarbinin-

' vius mušam, vėjam, bet ne
turim laiko nei tokių prie- sįems tiem, kurie parėmė mus 
taisų, kaip į juos gerai pa- savo atsilankymu ir taip gra- 
žiūrėt, kai jie taip skau-'žiai įvertino mūsų paveikslus, 
džiai mums įkanda ir kodėl 
tas įkandimas tankiai žmo
gų apsirgdina, kartais net 
numarina.

Dr. Petriką savo knygu
tėj “Mūsų parazitai” surin
ko medžiagą, kuri trumpai 
ir aiškiai apsako, kaip jie 
žmogų kanda ir užkrečia 
visokiomis ligomis. Ir, apart 
to, net tų visų vabalų-vaba- 
liukų, kirmėlių-kirmėliukių 
sudėjo daug sykių padidin
tus paveikslus, į kuriuos < 
žiūrėdamas gali matyti, |

mes abu broliai tariame nuo
širdų ačiū.

Grįždami į Lietuvą, mes 
jaučiamės skolingi visiems, 
nes bebuvodami čia Amerikoj 
tarpe lietuvių, radome nuošir
dų priėmimą ir sustiprėjome 
dar labiau dvasioje, įgavome 
naujų jėgų tęsti toliau pradė
ta darba.

Ateity, būdami sveiki, steng
simės pagaminti ir atvežti pa
rodyti dar įdomesnių ir gra
žesnių vaizdų iš Tamstų seno
sios tėvynės, neaplenkiant 
paskutinių įvykių.

Iki pasimatymo visiems.
M. ir K. Motuzai.

CARDOZO,
J. V. Aukščiausio Teismo teisėjas, šiemet šventęs 
savo 67-tą gimtadienį ir patiekęs nuomonę, pripažįs

tančią Socialio Saugumo įstatymą konstituciniu.
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lyginimas nustatytas moterims 
57 cnt. valandai. ’ Jei savaites 
gale pagal valandų skaičių 
gaunamas atlyginimas būtų 
mažesnis negu po 77 cnt., fab
riko direkcija turės primokėti; 
vyrams minimumas — 77 c. 
Amatininkams — 1.10— 1.43 
lt.

Sprendimas teisėtas nuo ge
gužės 18 d.

Maskva. — Birželio 4 d. 
numirė Tiflize J. Stalino 
motina, Katerina Georgev- 
na Džugašvili.

Keistas Snaudulys

1 ______
DARBININKŲ
SVEIKATASi

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964
1 :________ :___ :___ ... J

20 metų am- 
svarus. Prieš 
gyvenimo są- 
sunkios. Man

Drauge gydytojai, esu skaitęs 
daugelį jūsų patarimų, tai įsi
drąsinau ir aš ko jūsų pasi
klausti, kad ir man patartumėt 
per “Laisvę.”

Esu jaunuolis, 
žiaus, svėrių 154 
porą metų mano 
lygos buvo labai
nuo to laiko atsikartoja toks 
keistas snaudulys, kad, vaikš
čiojant ar šiaip, pasijaučiu lyg 
užsimislinęs. Labai mane tas 
vargina, bet nežinau, ką dary
ti. Ypatingai, kai labiau nuvar
gęs. šiaip esu sveikas. Valgau 
daug daržovių.

Prašau atsakyti per “Laisvę,” 
nes aš esu senas skaitytojas. 
Išanksto tariu ačiū.

Atsakymas
Jūs, drauge, veikiausia

Tokiame, kaip jūsų, atsitiki
me yra svarbu du dalykai: daž
niau ir geriau pasilsėt, išsimie
got — ir geriau maitintis.

Spėju, kad jūs pcrmažai gau
nat pasilsėt. O tai yra labai 
svarbu. Per miegą organizmui 
atsipildo, atsinaujina išeikvota 
energija, atsigaivina visas or
ganizmas. Ir žinokite, kad nuo
vargis yra nuodas: Venkite di
delio nuovargio, nes, jei tokia 
būklė dažnai pasikartoja, iš to 
ilgainiui išsivysto visokie nu
silpimai. v

Ir tai įvyksta da greičiau, 
jeigu tau maistui ko trūksta. O 
taip labai ir labai dažnai esti. 
Jūs valgote daug daržovių. Ge
rai, valgykite. Bet neapleiskite 
ir kitokių valgių: kiaušinių, 
pieniškų, žuvų, šviežios mėsos, 
rupios duonos, vaisių, saldžių 
daiktų. Viso reikia.

Da, dadėčkui, visai neprošaljv . P6*" Da, dadėčkui, visai neprošalj 
daug prisivarginat. Išmokite ir jums būtų ir kokio dapildomojo 
pripraskite laikotarpiais su- maisto: žuvų aliejaus, džiovintų 
liaunėt, atsikvėpt, pasilsėt. Re- bravoro mielių, iodo tinktūros.
pripraskite laikotarpiais

\ax. Būtų gerai, kai patogu, kad 
ir pogulio pagulėtumėt bile ka
da. Užmigsite — neužmigsite, 
o tokis suliaunėjimas ramiam 
kambary išeis jums labai nau
dom

Be abejo, jums ir gi labai 
bus naudinga dažniau būti ore, 
ant saulės. Dijatermija padėtų 
pramiklinti organus ir liaukas. 
Ultra-vijoletiniai spinduliai ir 
£i.
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Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

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

Jungtinių Valstijų piliečiu.

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Paraše V. ANDRULIS 64 puslapių, kaina 10c.

Trumpi Bruožai iš Ispanijos Istorijos 
ir Civilis Karas

KOMUNISTŲ PROGRAMA
Prašalinimui Karų ir Fašizmo 

Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio 
Kongreso Rezoliucijos

KNYGELĖ 48 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CFNTŲ.

Laiškas Iš Lietuvos
Kalėjimo

1936-IV-8 d.

ŠYPSENOS

Waterbury, Conn

Minister!-

tokį nutarimą.

V’l,
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prieš politka- 
kankinimą ir

kiekvienos 
darbininkų

uždavinys turėtų būti apdraus
ti darbininkus nuo ligos. O ką 
fašistai daro — jie visaip ap
riboja gydymo lapelių gavimą,

dėka tos šalies 
veiksle matome 
prižiūrinčias.

pačią Ligonių Kasą tvarko fa- internacionalo (valstiečių) at- 
šistai savo, t. y., kapitalistų ! sįovas—abu jje atsiuntė Tūbe-

politkaliniams 
liaudies drau-

Ristynės
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (JrJy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostoną apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

$ wk

4
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fašistinę diktatūrą, nesipriešin
tų išnaudojimui iš darbdavių— 
kapitalistų pusės. Kiekvienas 
susipratęs darbininkas turi ži
not, kad fašistai tos- atstovilkos 
pagelba stengiasi demoralizuoti 
Lietuvos darbininkų' klasę įves- 

I darni atstovilkon visokius neti
kusios klasinės sąmonės, parsi
davusius žvalgybai darbinin
kui. Fašistai nori, kad ta atsto- 
vilka jiems būtų paklusnus 
įrankis darbininkams smaugti, 
bet susipratę darbininkai turi 

’ stengtis, tą pačią atstovilką pa
versti darbininkų organu, kuris 
gintų darbininkų reikalus—tam 
reikia rinkti atstovilkon tiktai 
dorus susipratusius darbinin
kus, kurie drįstų atsispirti 
prieš naudotojų ir valdžios puo
limą.

Matote, kad darbininkai turi 
sunkiai kovoti, kad turėti savo 
d ar bi n i nk i šk ą organ ą—n u ver
tus fašizmą darbininkai galės 
laisvai kurti savo ekonominių, 
politinių ir kultūrinių organi
zacijų, kurios padės darbinin
kų klasei išsiliuosuoti nuo bur
žuazijos eksploatacijos.

Puslapis Trecias

žemiau telpąs laiškas, ra
šytas dar pereitais metais 
balandžio mėnesį. Jis rašytas 
Lietuvos darbininkams, bet 
paskui tam tikrais keliais pa
teko į mūsų rankas, tad mes 
jį ir perspausdiname.—Red..

Brangus drauge! .
Kaipo tavo draugas—politka- 

linis antifašistas—kreipiuosi į 
tave norėdamas tau bendrais 
bruožais nušviesti padėtį, kuri 
susidarė fašistams valdant Lie
tuvą.

Jau virš devynių metų Lietu
vos Įiaudį—darbininkus ir vals
tiečius—valdo tautininkai-fašis- 
tai, kurie atstovauja Lietuvos 
stambiąją buržuaziją—kapita
listus ir dvarininkus.

Jau laikas apsidairyti ir pa
žiūrėti, ką davė Lietuvos fašis
tai liaudžiai, visų pirma darbi
ninkams.

Gerai žinote, kad uždarbis 
vis mažinamas, iš darbininkų 
stengiamasi iščiulpti paskuti
nius syvus, o kai darbininkai 
bando atsispirti prieš naudoto
jų puolimą, tai juos sodina ka
lėj iman, suruošia bylą ir viso
kių provokacijų pagelba “įro-1 Paimkime Ligonių Kasą—jos
do”, kad jie užsiimdavo “prieš
valstybine veikla” ir nuteisia 
juos ilgiems metams katorgos. 
Tai vot, jei darbininkas būda
mas klasiniai susipratęs nori 
ginti savo darbininkiškus rei
kalus, tai fašistai apkaltina jį 

( “valstybes ir tautos priešu”, 
nors jums visiems be abejo aiš
ku, kad tai ne liaudies priėjai, 
bet geriausi ir labiausiai susi
pratę darbo klasės sūnūs.

Fašistams viešpataujant buvo 
uždarytos visos darbininkų or
ganizacijos, visų pirma profsą
jungos, kurių pagelba darbinin
kai anksčiau galėdavo ginti 
savo ekonominius—profesinius 
reikalus. Vietoje darbininkiškų 
organizacijų profsąjungų, fa
šistai ^sukūrė iš savo pakalikų 
atstovilką, kurios tikslas yra 
apdumti darbininkams akis, 
kad jie tarnautų ir palaikytų

dos iš hitlerinės Vokietijos, o 
antifašistai iš laisvės negali 
gauti net tykios paprastos rusų 
kalbos gramatikos.

Dabar Lietuvos fašistinė vy
riausybe veda derybas su Hitle
riu del tų hitlerininkų paleidi
mo ir kalėjimo, tuo tarpu anti
fašistams teroras kalėjime da
rosi kasdien žiauresnis, kasdien 
žvėriškesnis.

Nei vienas doras darbinin
kas, kuriam rūpi savo brolių 
likimas, negali nesusirūpinti dėl 
šios padėties.

Lietuvos Raudonoji Pagelba, 
kuri remia antifašistus kalėji
muose, jau griebėsi iniciatyvos 
ir pradėjo masinę plačią kam
paniją už amnestiją po obalsiu: 
“Laisvė politkaliniams-antif ei
sis tams liaudies draugams; ka
lėjimas hitlerininkams—liaudies 
priešams!” ši kampanija veda
ma ne tik Lietuvoje, bet ir vi
sur, kur gyvena lietuviai, ar 
tai Amerikoje, ar Afrikoje, ar 
kitur. Jūsų, draugai, kaipo susi
pratusių ir dorų darbininkų pa
reiga yra visokiais būdais pa
laikyti savo klasės brolius, ku
rie kartu su visa Lietuvos liau
dimi kovoja už liaudies reika
lus, jos laisvę ir teises.

Fašistų teroras Lietuvoje jau 
ant tiek tapo *‘išgarsintas”, kad 
net kitų pažangių kraštų visuo
menės veikėjai tuom susirūpi
no. žinomas francūzų socialistų 
vadas—Leon Bliumas, taip pat 
Čechoslovakijos miništeris pir
mininkas Hodža, kaipo žaliojo

per vakaruškas ar kitas 
progas rinkti aukų.

, Stenkitės susinešti su stalių 
profsąjunga ir supažindinkit 
sąjun’gos narius su šio laiško 
turiniu — paraginkit visus pra
sidėti pagal išgales prie Raudo
nosios Pagelbos akcijos.

Susiriškit su kitų profesijų 
dorais darbininkais, kad jie to
liau tarp savo \prof esi jos drau
gų platintų Raud. Pagelbos 
.kampaniją.

Kas turi giminių Amerikoj 
ar kitur, rašykite ir jiems apie 
fašistų terorą ir raginkit siųsti 
protesto rezoliucijas Lietuvos 
fašistinei valdžiai.

Savo reikalavimu amnestijos 
politiniams jūs silpninate fašis
tų terorą, kuriuo ir remiasi fa
šistų viešpatavimas, bet prieš 
vieningą plačių liaudies masių 
protestą fašizmas bus bejėgis.

Tad kelkit savo vieningą pro
testo balsą — tuom jūs pasi
darbuosite kovai prieš fašizmą 
— Lietuvos liaudies priešą.

Tad į darbą draugai!
Linkėjimai iš kalėjimo. Siun

čia tavo draugas bendradarbis 
Stalius.

žuolės žvilgsnį, kurį jam su- I 
teikė gal visai netyčiomis. 
Dabar, kaip čia užkariauti 
jos meilę, kaip ją pasigauti 
s&vo glėbin! Dedamos visos 
pastangos prisiviliojimui; 
visaip prisimeilinama, mela
gingai ir veidmainiškai pa
taikaujama. Pasiaukoja 
kaip ir kuo galima: proti
niai, fiziniai, finansiniai, — 
nėra išimties. Nesvarbu 
luomas, išžiūra ar išsilavini
mas, visi — lyg tie vorai 
musei pagauti—dirba kiek
vienas vis gudresnius už ki
tą tinklus, kad pasigavus 
sau širdies patieką...

Didžiausi vadai, kurių 
balso klauso milionai paval
dinių. Kariuomenės vadai, 
kurių žodžio ir komandos 
prisibi j ančiai klauso šimtai 
tūkstančių ginkluotų karių; 
— o prieš patinkamą ir my
limą moteriškę jų galybė vi
sai pranyksta, pasilieka jie 
visai mizerni ir švelnučiai, 
lyg šilko vilna. Tirpsta jie 
meilios skaistveidės žvilgs
ny j, kaip ledas karštos sau
lės spinduliuose; kuonuolan- 
kiausia priima jie ir išpildo 
visokią moteriškės koman

Svarbi Knygute Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

šistai savo, t. y., 
nuožiūra. Vėl gi darbininkai tu
ri sunkiai kovoti už tą, ką jie 
be jokios kovos tūrėtų fašizmą 
nuvertus ir įvedus demokratinę 
santvarką.

Kad iš apkarpyto darbininkų 
uždarbio dar išplėšti keletą i jcas jca/į 
šimtų tūkstančių litų ir *kad liaudies sūnus—darbininkus ir 
turėti dar vieną įrankį darbi
ninkams smaugti—fašistai su
manė įsteigti Darbo Rūmus.

Jei Lietuva būtų demokrati
nė, darbininkai galėtų visai ne
varžomai ginti savo reikalus, o 
dabar jie jokio balso neturi.

• Jau virš devynių metų Lie- 
’tuvą valdo saujalė fašistų, ku
rių liaudis negali kontroliuoti.

, Esant demokratiniam seimui 
I visos liaudies tame \&kaičiuje 

m■ ■ a a■ (V I "I ■ ^ai’hininkų atstovi galėtų 
HlnlPII PiKlllkSI kontroliuoti krašto valdymą. 
UIUIU JI I IltlIlltUll šiuo metu plačiausioms liau

dies masėms tas tapo aišku \ir 
visi sutelktomis jėgomis be pa
žiūrų skirtumo rodo savo palsi- 
rjžimų kovoti su fašistine dikta
tūra Lietuvoje.

Valstiečiai tą jau parodė per 
savo išstojimus Suvalkijoje ir 
kitur, bet fašistai tuo tarpu 
drįsta smaugti išstojimus—fa
šistiniai budeliai šžtudė Veive
riuose į beginklius valstiečius, 
šimtai valstiečių įgrūsta į kalė
jimus.

Kalėjimuose visiems (darbi
ninkams, valstiečiams) taiko
mas ypatingas teroristinis rė
žimas. Norima juos dvasiniai 
palaužti, bet darbo žmonės drų- 

| šiai laikosi ir nenusivilia, tai 
, fašistinė administracija sten
giasi juos fiziniai sunaikinti.

Daug kas serga džiova ir ki
tom sunkiom likom, o gydymas 
yra tiktai dėl akių. Kiekvienam 
žingsnyj administracija .provo
kuoja ir paskui baudžia karce
riu, atima teisę gauti iš lais
vės maistą, tabaką, laikraščių 
ir t. t.

Nors • ir daug , politkalinių 
antifašistų serga, bet daržovių, 

j.vaisių administracija neįleidžia, 
nes tokiu būdu jie tikisi grei
čiau nukankinti tuos geriau
sius kovotojus už darbo žmonių 
reikalus.

Yra kalėjime tikrų Lietuvos 
liaudies priešų t. y. hitlerinin
kų, bet jie kalėjime gyvena kur 
kas geriau negu bet kas iš jūsų 
f ašis tin ė j e laisvėje.

Adm-ja tenkina visus tų 
liaudies priešų norus—jie vaik
ščioja kiek nori (mes tiktai 30 
m. į dieną). Jie gauna daržo
vių, vaisių; juos gydo lyg jie 
būtų sanatorijoje. Jie laisvai 
gauna fašistinę spaudų ir kny- j

liui protesto telegramas prieš 
žvėrišką terorą, taikomą vals
tiečiams ir darbininkams.

Jei kitų kraštų pažangioji 
visuomenė protestuoja, tai ar 

I galite jūs sėdėti sudėjus ran- 
' geriausius Lietuvos

valstiečius—kankina zr perse
kioja visokiais būdais, kai no
rima paleisti liaudies priešus— 
hitlerininkus.

Jau kyla plati antifašistinė 
banga po visą Lietuvą—visi, 
kas doras ir susipratęs—visi 
jungia savo jėgas, be pažiūrų 
skirtumo, kad bendromis ko
voti prieš svarbiausių visų, pa
žangių darbo žmonių priešų— 
prieš fašistų diktatūrų.

Kad padėti Raudonajai Pa- 
gelbai jos pradėtoje kampani
joje jūs galite ir turite:

1) Visų dirbtuvėje dirbančių 
darbininkų vardu išnešti pro
testo rezoliucijas 
linių antifašistų 
reikalauti:

“Amnestija 
antifašistams
gams; kalėjimas hitlerininkams 
•—liaudies priešams!” šias at
skirose dirbtuvėse priimtas re
zoliucijas siųskite Vidaus Rei
kalų ir Teisiiigumo 
jom.

2) Steigti tarp 
stalių dirbtuvės
Raudonosios Pagelbos ratelius.

3) Remti visokiais būdais .......................  ~
materialiai Raudonųjų Pagelbų, niekais prieš tą gra-

O jei likimas pašalina nuo 
tos mylimosios komandos, 
tada jau prapultis: nėra jau 
gyvenimo, viskas liekasi ne
reikalingu, kas tik yra pa
saulyj; užsimerkia tada jie 
nuo tikrovės, grabaliojusi 
šviesoje, lyg neregys patam
sy; daro visokius atkeršiji
mus, nueina į kraštutinybes 
net išsibraukdami save ir 
kitus iš gyvųjų tarpo. O ku
rie dar pasilieka pusgyviai, 
sukoneveikti meilės ligos 
slankioja paliegėliais, kaip 
kūnai be dūšios. Nors ne
daug tokių lieka meilės liga 
sergančių, bet likusieji ma
no, kad visas pasaulis taip
gi sergantis, kaip ir jie.

Vienas tokių nelaimingų 
nesenai laikrašty klausė gy
dytojo patarimo, kaip jam 
išsigydyti iš tokios ligos. 
Klausė ne - tik sau, bet jis 
mano, jog randasi šimtai 
pagelbininkų jam tokia liga 
sirgti. Tikrenybėje, tai nėra 

i tiek daug, jei ir yra keletas 
v. . , 'meile apsvaigusių vėplių,

mis užkariavo beveik visas Į kurie patys nepaiėgia savo-
dnliQ ypmpQ kfimiinlin Jn I ♦ ~ __ ____________________

Receptas Meiles Liga 
Sergantiems

Meilės ligomis serga ne
mažai žmonių, kaip vyrų, 
taip ir moterų, — vyrų dau
giau. Och, jūs nelaimingi 
sutvėrimai vyrai! Vyrai 
skaitosi galvočiai, jie savo 
galvose sutvėrė įvairiausius 
planus pagražinimui pasau
lio, jie išbūdavo j o ir išdabi
no viską, kas tik yra gra
žiausia ir patogiausia žmo
nijai. Laivais‘ jie išvagojo 
didžiausius vandenynus nuo 
krašto iki krašto žemės. Or
laiviais karžygiškai išraižė 
dausų mėlynąją erdvę. Pa
vieniai ir didelėmis armijo-

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

ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisvė”

dalis žemės kamuolio. Jų 
narsai ir pasiryžimui, ro
dos, nėra jėgos sulaikyti. 
Vyrai rokuojasi viso pasau
lio tvėrėjai ir valdytojai; jie 
sutvėrė ir pasidirbo dievus, 
iš visokeriopos medegos, ir 
patys garbina tuos savo 
tvarinius! Jie save vadina 
tvirčiausia ir nepalaužiama 
jėga.

pamato dailios moteriškės 
kojytes, šypsančias lūputes, 
o jei pasitaiko, kuri grakš
čia akute pamerkia,—na, 
tai sudiev protas ir pasaulis 
prieš malonios moteriškės 
angelišką grožybę. Tegul 
būna viskas užmirštą ir lie- • > • n • V i

3,800 vaikų, išgelbėtų nuo budelių fašistų iš 
Baskijos (Ispanijos) rado prieglaudą Anglijoj, 

darbininkų reikalavimui. Pa
kelis vaikučius ir slauges, juos

:sios meilės reikalų sutvar
kyti, bet kreipiasi į spaudą. 
Tai nelaimingi savęs kanki
niai. Be abejonės, jie jau 
senai pralenkė metų skait
liam Kristų ir Judošių, bet 
per tą laiką nepamislijo nei 
valandėlę apie save, nepa
jėgė susipažinti su savim, 
su tikrove, idant — priėjus 
reikalui—galėtų blaivai da
ryti sprendimą iš savo mei
lės įvykių...

Apgailėtina padėtis vyrų; 
— su moterimis dar pras
čiau. Jos pralenkia ir vyrus 
savo žioplume meilės aktuo
se. Nepersenai laikrašty 

i viena nelaimingųjų taipgi 
gydytojo klausė, kaip ji tu
ri užsilaikyti ar veikti pa
tenkinimui lytiniai savo my
limojo. Tinkamas atsaky
mas turėjo būti: paklausk 
savo mylimojo, kuris ge
riau negu kas kitas gali at
sakyti.

Lytinės ligos, jų pobūdis, 
veiksmai ir apsisaugojimas 
nuo jų reikalinga ir pridera 
spaudoje analizuoti, bet ly
tinio jausmo funkcijos^ir vi
si kiti meilės apsireiškimai 
arba ligos—mažai naudos 
juos spaudoje apkalbėti. Ge
riausias tam receptas: pa
žink pats save ir savo drau
gę arba draugą, su kuriuo 
meilės gyvenimą gyveni.

New Yorko Apylinkė
Ekskursija į Atviras Jūras
Puikiu Ekskursiniu Laivu "

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į 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.

I

Atlantic City, N. J.— čia 
daktarų susivien. (Amer
ican Medical Association) 
savo suvažiavime pripažino 
gimdymo kontrolę reikalin
gu ir naudingu daiktu. Tai 
pirmu kartu istorijoj ta 
daktarų organizacija pada
rė

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

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

. HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c. -

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

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

Tuojau įsigykit ir skaitykit šias svarbias knygas:

ISPANIJA

LIETUVA 1935 METAIS
Darbininkų ir Valstiečių Kovos Prieš 

Smetonos Diktatūrą 
Parašė FREDAS ABEKAS

KNYGA Iš 64 PUSLAPIŲ. KAINA 10 CENTŲ

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

IR KĄ JI DAVĖ DARBININKAMS?
Parašė A. M. METELIONIS.

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

žmonės įir kiti žingeidūs dalykai.
BROŠIŪRA 48 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.

KOMUNIZMAS?
Parašė A. BIMBA.

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

kad Kristaus mokslu remiantis, būk galima 
panaikinti vargai.

KNYGELĖ Iš 32 PUSLAPIŲ. KAINA 5 CENTAI.
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Perina. Angliakasių Žinios
Kvalifikacijos Įstatymas

Pennsylvanijos valstijos le-
nimui reikalingų 

Gubernatorius 
gislatūra dabar išleido įstaty-^a^ma 
mą, kuriuo einant minkštųjų :*atiraL baronų 
anglių kasėjai turės būti kva-jfup_’, 
lifikuoti ir reikės i_____
“mainierskas” popieras, kaip 
ir kietųjų anglių mainieriui. šis 
bilius, kad sumažint nelaimes 
kasyklose, buvo sumanytas ir 
parašytas 1911 m. ir kiekvie- 
nhis metais bandytas pravesti 
seimelyje. Reikėjo 25 metų, 
kol gavo užtenkamai pritari
mo ir liko įstatymu, šia pro
ga labai patenkinti unijos va
dai, o gubernatorius su di
džiu pasididžiavimu 
po šiuo įstatymu. Esąs didis 
laimėjimas, kaip unijos va
dams, angliakasiams, taip ir 
guDematoriui.

įstatymų.
mano, kad 

visas mainas 
ir nacijonali- 

paliekant kompanijas 
išsiimti! “tamsumoje,” kad jos negali 

išsimokėti nei taksų, nei nieko. 
Prisieis baronams dabar pa

galvoti.
Požeminis.

HACKENSACK, N. J
čia, apie mus, New Jersey, 

atsilankė koks tai kunigas var
du Juozas Baltrūnas. Jis, sa- 

pasirašė I kosi, esąs atvykęs iš Lietuvos 
ir neturi bažnyčios. Tuo tarpu 
pardavinėja kokius tai laimė
jimo tikietukus. žinoma, kaipo( 
kunigas, tai turi gerų pasek
mių su tais bilietais. Jis eina 
prie senyvų žmonių, kurie, 
kaipo kunigui, duoda dolerį ii’ 
dar į ranką pabučiuoja.

Minėtas kunigas atvažiavo 
į Hackensack pas tūlą lietuvį 
ir prašė, *kad leistų jam laiki-1 
nai apsigyventi, nes jis esąs! 
pirkęs automobilį ir nemokąs 
gerai važiuoti, todėl norėtų 
pagyventi, kol išmoks kėravoti 
automobilį ir gaus leidimą va
žiuoti. Tie žmonės sutiko jį 
palaikyti, kaipo kunigą.

Už dviejų dienų, t. y. birže
lio 2 d., atvažiuoja pas tą lie

tuvį Hackensack detektyvas 
ir koks tai Jonas. Pastarasis 
buvo geras kunigo prietelis ir 
su savo automobiliu važinėjo 

, kunigą pas savo pažįstamus,

Kaip unijos vadai, taip ir 
valstijos galva išreiškia mintį, 
kad jau nelaimes kasyklose 
jie apgalėjo. Va, dabar visi 
bus Kvaimkuoti ir tuomi ap
saugoti visame kame. Tiesa, 
įstatymas progresyvis ir nega
li būti neigiamas. Bet kiek pa
sinaudojo Kietųjų anglių ka
sėjai, kurie po šiuo ar pana
šiu įstatymu dirba jau nuo 

Y Ar čia nežūsta ka
sėjai tūkstančiais Kiekvieną 
metą? Juk, jeigu kvaliiiKuo- 
ti, tai kam jiem zuti; kam su
sižeisti lengvai ir amžinai ? 
Kvamikuotas darbininnas, zi- 

. noina, yra atsargesnis, bet jo 
kvaiuikaciją apeina žiaurus 
bosas ir suzveręjęs “pušeris" 
kuriems rupi tik Karas anglies, už ką kunigas buvo prižadėjęs , 

o ne apsauga uaroinuiKO. io- ’"*" ”” j
kiu pat- buuu jie 
mniKstųjų anglių 
tus aaroinniKus ir 
žuuys, Kaip ir be
Kol įstatymas praziun SKUbi- 
nimo sistemą, toi jis uar nėra 
tobulas.

apeis ir 
kvamiKuo- 
taip lygiai 

įbiaiymo.

Pennsylvanijos Mainų Kodas

Kiek šios valstijos angliaka-! 
šiai turi valstijinių, baronų ir' 
apdraudos kompanijų įstaty
mų, tai vargiai jie sutelpa ant 
3 jaučių odų. Bet dar visj pa
sirodo, permaža jų. Štai pro
jektuojamas “mainų kodas,” 
pagal kurį būtų operuojamos 
mainos ir, kuriuo einant, dar- Į 
bininkai būtų tikri kareiviai- 
žemiausios rūšies vergai. Pro
jektą “kodui” parašė valstijos 
Mainų Biuro sekretorius Hart- 
neady. Nors projektas dar 
spaudos nematė, tačiaus jau 
susilaukė didelės kritikos iš 
kietųjų anglių trijų distriktų 
prezidentų. Šie ir pataisymą 
prie projekto pagamino. Kiek 
jau žinoma, “kodas” esąs la
bai tenkinantis baronus ir 
Hartneady piestu šoka prieš 
projekto taisytojus. Tarpe pre
zidentų ir Hartneady įvyko į 
tokios niautynės, kad pasta
rasis liko išmestas ir iš UMWA 
dėl to priežasties.

Kodas dar tebėra 
mo procese, komisijų 
Bęt tikimasi neužilgo 
įstatymu, žymėtina, kad uni
jos viršininkai, nors ir daug 
pastangų deda taisyme kodo, 
vienok skubos sistemos nelie
čia. O tas\turėtų būt nepra
žiūrima. '

Grąsina Baronams
“Būtie gerystė” angliaka-

formavi- 
rankose. 
perleisti

0

•«?

Šis orlaivis (SSSR No. 170) nugabeno prof. Šmitą į šiau
rės Polių. Jį vairavo lakūnas Vodopjanovas.

V&A
x.:

rį iškėlė viršun “Worcester i fabrikantas tapo pašauktas 
Herald” laikraščio redaktorius j prieš valstijos darbo viršinin- 
G. A. Wells. Buvo iškelta kus ir nubaustas $50.
aikštėn medinių kulnų fabri
kanto nesvietiškas darbininkų 
išnaudojimas. Kaipo pavyzdis 
tam, buvo darodyta, jog tūlas 
jaunuolis (nepilnametis) iš
dirbo per savaitę 57 vai. ir už 
tai gavo algos $1.6$. Už tai

Bet jaunam darbininkui iš 
to naudos nebuvo, todėl visi 
jauni ir suaugę privalo stoti į 
CIO. Tiktai tada darbininkai 
galės atsispirti prieš išnaudo
tojus.

Partijietis.

bą Praną Vilčinską ir viešai 
dirbam.. Pasekmės ger.os, jau 
turim užsiregistravusių, kurie 
jei ir ne visus pinigus, tai 
desnę dalį užmokėjo.

Surašąs Važiuotojų į 
“Laisvės” Pikniką

F. Vilčinskas, D. Vilčinskie- 
nė, O. Ulozienė, J. Ulozas (sū
nus), O. Savickienė, M. Joni- jOs liaudiečių valdžią.

Barkauskas, A. | 
V. Naujalis, A.'

O. Tveragienė, R.
A. Kakareka, Ch.
R. Janušaitis, J.

I Kitas bjaurus darbininkų iš-I OllttgStOWIl, Ohio. (naudojimas yra . sekamas:

di-

kienė, Ch.
Talkevičius, 
Naujalienė, 
Leveckienė, 
Kakareka,
Kupstas, M. Kupstienė, J. Se- 
nianskas, A. Venclavičius, M.
Žukas, J. Klikunas, V. Kliku- 
nas, II. Buzienė, M. Kačinskie
nė, W. M. Baladinskas, J. Bu
rokas, Tony Kvietkauskas.

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

naujai įtaise puikiame sodne, po tyram dangum 
šokiam platformą bei pavilion.

______  kompanija nutraukia dešimtą 
LDS 9 kuop ir APLA 24 nuošimtį nuo kiekvieno darbi- 

kp. susirinkimai įvyko birželio ninko algos ir už tuos pinigus 
- - ■ ‘____________ - ----- perka jo vardu boną—$100

vertės. O kada tas bonas yra 
jau užmokėtas, tai jį atiduoda 
darbininkui.

Didžiuma darbininkų šioje 
įstaigoje uždirba labai mažas 
algas. Ir gavę išmokėtą boną 
tuojaus nori jį parduoti į Se
curity House, arba kokiam 
nors gaso kompanijos viršinin
kui. Tuomet darbininkas už tą 
boną gauna tiktai $70 (o pirk
damas užmokėjo $100). Tai 
matot koks nežmoniškas iš
naudojimas darbininkų. O vis 
tai todėl, kad darbininkai ne
organizuoti ir negali atsispirti 
prieš kompanijos sugalvotas 
pinkles.

Dabar CIO pradėjo organi
zuoti darbininkus ir šioje 
įstaigoje, ir greitu laiku, 
noma, bus panaikinta ši 
žmoniška suktybė.

Štai ir kitas skandalas, 
4

6 d. ir padaryta gerų tarimų. 
Nutarta paraginti savo kon- 
gresmaną balsuoti už embar- 

Vokie- 
Ispani-

go—neparduoti ginklų 
tijai ir Italijai. Remti

Taipgi buvo kalbama apie 
plieno darbininkų streiką. Nu
tarta remti CIO uniją visais 
galimais būdais.

T. J. Madison.

Worcester, Mass
čia noriu parodyti nesvietiš-

Taigi, jau tik keturių ypatų 1 ką ir bjaurų išnaudojimą 
betrūksta, na, o pasižadėju- Worcester Gas ir Light Co.jam užmokėti 30 dolerių. Ku

nigas gi susirinkęs keletą šim- ... . . . T . . ..
tų dolerių nusipirko pats auto- S1}2 Lirirn apie 25-kis. Ir jei jie darbininkų. Keli mėnesiai at- 
mobili ir pabėgo nuo savo . - -
draugo, neužmokėdamas sude- misijai reiks truputi padirbėt

° f I Ir n rl rm win d ni» nnnt i Ir <1
retų 30 d oi.

žinoma, Jonas su detektyvu
suareštavo kunigą ir patupdė 
į Hackensack kalėjimą. Poli
cija pranešė Pennsylvanijos

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

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

Naujam Kasmočių Pavilione bus šokiai prie geros or- 
kestros kiekvieną šeštadienį 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

<♦> d>

<♦)
PUIKI VIETA VAKACIJOM

>

<♦>

(♦>

<!>

Ant aukšto kalno, gražioje lygumoje, platūs sodnai 
aplinkui, tyro vandens prūdas maudytis, patogūs 

kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

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

Tuo jaus asmeniškai arba laiškais kreįpkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. RD. 2, CauterskiU Road
Catskill, N. Y. f TeL Catskill 890F4

Ši

(f)

<♦>

<!>

visi prižadą išpildys, tai ko-, ga] nusižudg vienas jaunas 
12-ką darbininkas. Priežastis saužu- 

dystės buvo ta, kad sunkiai ir 
ilgas valandas dirbdamas, 
negalėjo išmaitinti save ir sa
vo šeimyną.

| kad gavus dar bent 
' draugų, o tada atvažiuosim su 
. dviem busais.

Eina didelis bruzdėjimas 
tarp darbininkų, kuriems 

įa 28 
dieną gegužės paliepė išsinešt 

prasižengimą, įrankius ir paskelbė, būk su- 
! bankrutavo. Darbininkai turi,

i V1JCV pi cvnvov X. A V jl/Clip U cll U111111IV Ų f IV UI

i vyskupui apie kunigo areštavi-i Scranton Coal Kompanij 
l>mą. Vyskupas atsakė, jog kun. I dieną gegužės paliepė išs 
Baltrūnui, už 
tapo atimta bažnyčia.

Kun. Baltrūnas pasėdėjęs 3 išdirbę mėnesį laiko, už ką tu- 
dienas kalėjime, tapo paleis- retų gaut dvi “pėdės,“ 
tas, — matomai, susitaikė su gavo nė vienos, 
savo senu draugu.

Tai yra gera pamoka tikin
tiems žmonėms, kad bile pasi
painiojusiam praėjūnui nerei
kia pasitikėt. Laikas jau susi
prasti ir neleisti kunigų-“fei- 
kerių” į savo namus.

M-ž-t.

bet ne- 
Tas palietė

I keturias kasyklas. Bet kompa
nija turi kitokį išrokavimą. Ji 
jau apsirūpino, kad paranda- 
vot “brekerį” (anglies kasyk
lą) svetimai kompanijai po 
vardu Monarch Coal Co. Mat, 
tada “brekeris” dirbs, o 
Scranton Coal Co. darbinin
kai nė nepajus, kaip kompa
nija prisileis į kasyklas kitus 
darbininkus su numušta mo- 
kestim. -

Kad tą jie daro, tai jau bu
vo matyta ir unijos lokalo 

i 1052 susirinkime, kur ponas J.
, “executive board” na- 

Cicilija Guš- r^s kalbėjo, būk darbininkams 
liga), būsianti didelė nauda, jei 

“brekeris” pradės dirbti. Gir
di, paėmus tą rendą (rokuoja 

pijos. Į šią šalį pribuvo 1910 &au P? $250 į savaitę) susi
ni. Paliko dideliame nuliūdi-! rinks kiek pinigų ir būsią ga
me savo vyra Joną Gusčių ir bma apmokėt darbininkams 
dvi dukteris, Oną Parnas, ku- ateas. Bet tiems jo žodžiams

Scranton, Pa
Važiuosim į “Laisvės” Pikni

ką Brooklyne
, Birželio 4 d. po sunkios ir Dorsey, 

ilgos ligos mirė < 
čiuvienė (rodos, vėžio 
Paėjo iš Radzučių kaimo, Kra- 
snavos valsčiaus, Seinų para-

; darbininkams 
algas. Bet tiems jo žodžiams 

ri gyvena Cleveland, Ohio, ir darbininkai netikėjo ir jis jau- 
Aleną Reuben, New Yorke, tesi kaip ant žarijų, kada vie- 
Palaidota Lietuvių Tautiškose 'nas žmogus pakišęs jam kum- 
Kapinėse, Chinchilla, Pa.

Man “Laisvės” administra
cija prisiuntė pluoštą lapelių 
“Pranešimas Apie Mirtį,” kad 
išdalyčiau lietuviškiems gra-

Aleną Reuben,

<f> <♦>

ma-
ne-

ku-

<♦>

<♦>

“Laisves” Naudai Piknikas, Maynard, Mass
Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai

Įvyks Sekmadienį, 4 Dieną Liepos (July)-Dvi Dienos Šventė

<♦>

Bus puiki dailės ir sporto programa, dalyvaus visi didieji Bostono apylinkės chorai; bus svečių iš tolimų kolonijų, 
nes ant rytojaus po pikniko bus šventė

“Laisves” Choras iš So. Bostono, kuris taipgi dalyvaus šio pikniko programoje.

| štį po nosimi reikalavo, kad 
“brekeris” nebūt leidžiamas 
tol, kol nebus išmokėta darbi- ■ 
ninkams algos. Kada tas ponas 
ėjo iš svetainės, tai pasipylė 
didelis baubimas ir šauksmai, 
kad būt atmokėtos algos.

Šiuos žodžius rašant, kom
panija jau pagarsino spaudoj, 
kad “brekerį” operuos panė- 
dėlį, 7 birželio, 
kompanija 
“permitą” 
darbininkai paleido girdus, 
kad jei kompanija paleis “bre
kerį,” tai jie demonstruos ir 
pikietuos Scranton Coal Co. 
ofisą. Na, o “permitas” kom
panijai reiškia ir apsaugą.

Kuo tas užsibaigs, pranešiu 
vėliau.

siuose jau opus klausimas. Šis'boriams. Kadangi čia randa- 
užsiėmimas negeistinas baro- Į si trys lietuviški graboriai, tai 
nams, o dar negeistinesnis . visiems ir padalinau tuos la- 
“butlegeriams.” Darbininkai, ’* ” v' ' 1
kurie iš to turi gyvenimą pel
nyti, tuomi amžinai negali pa
sitenkinti. Viena, jie mažai te
uždirba, o antra—varžomi vi
somis pusėmis.

Dėl tų priežasčių, birž. 3 d. 
jie pasiuntė delegaciją, iš 1000 
narių, į Harrisburgą reikalavi
mui iš gubernatoriaus darbo 
£0,000 d a rbininkų-“butlege- šyviai lietuviai 
riį.” Gubernatorius tuomi su
sirūpino ir išleido pareiškimą, 
kad baronai atidarytų kasyk
lai ir suteiktų darbą tiems 
darbininkams. Kitaip jis pa
imsiąs mainas ir valdžia ope- giau 
ribosianti. Girdi jis kalbėjęs su “kad tūli scrantoniečiai slaptai 
phez. Rooseveltu ir tas išsi-, Organizuoja busą į “Laisvės” 
reiškęs, kad su esamais federa- pikniką 4 d. liepos, į Brook- 

lyną.”
Turiu pasakyti, kad čia nė

ra jokio slaptumo. Man pasi
kalbėjus su draugu Klikūnu 
ah nebahdysim šiemet rengtis 
į “Laisvės” pikniką, jis pilnai 
pritarė. Vėliau gavau į pagelstus taipgi trukdo fašistus.

p?ez. Rooseveltu ir tas f“ 
reiškęs, kad su esamais federa
linis įstatymais ir dar išleidus 
kelis valstijos įstatymus gali
nga esą atimti mainas iš baro
nų, mokant jiems mažą “ro-

Gubernatorius šauksiąs spe
cialų sesiją seimelio pagami-

pelius. Rodos, jau čia nieko 
nėra priešvaldiško, bet mūsų 
lietuviški profesionalai 
priešingi bile kokiam 
ninkiškam judėjimui, tad juos 
paseka ir senesni graboriai, bi
jodami padėt savo vardą po 
išpildymo tokio lapelio. Tik 
jauniausias graborius Thomas 
J. Klimaitis to nebijo. Progre- 

turėtų jį pa
remti, nes jis patarnauja man
dagiai ir prieinamiausią kai
na. Ofisas: 1610 N. Main Ave., 
tel. ą-6723.

Tūlas “Parašysiu ir Dau- 
“Laisvės” No. 130 rašo,

labai 
darbi-

nes, girdi, 
gavo iš valdžios 
(leidimą). Mat,

P. Šlekaitis.

Biibao, Ispanija.—Baskų 
liaudiečiai atmušė fašistus 
tris mylias atgal Asturijos 
fronte, vakąruose nuo Bil
bao, ir užėmė miestelį Kivo- 
ta. ..........

Energingas lietudiečiių ‘pa- 
sipriesiniinas, matbtnai, su
laikė fašistus už 6-7 ndylitį į 
pietų rytus nuo Bilbao. Lie-

Visoje Bostono apylinkėje jau laikas samdytis busus ir rengtis kelionei į pikniką, kuris bus sekmadienį, 4-tą 
dieną liepos (July).

Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass., Kur Bus Piknikas, Yra Gražus Ežeras Maudytis.
IŠankšto įsigykite įžangos bilietus. Prie įžangos bilietukų yra skiriamos stambios piniginės dovanos. Daug 

palengvinsite rengėjam išanksto turėdami bilietus

1) $25, 2) $20, 3) $15. 4-rios dbvahds po $10 ir 28-nioš po $5.
Visi bilietų platintojai yra kviečiami tuojau ir visur platinti bilietukus.



Bitininkų Atydaidalykų svarstyti.

LICENSES

No.

kp.

IŠ LIETUVOS
PRANEŠIMAI IŠ KITUR
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BALTELĖ

BRESLAU

MARIJAMPOLĖ

Waterbury, Conn
TELŠIAI

ir

RASEINIAI ROKIŠKIS

Cake. Stollen,

Dr. Herman Mendlowitz
KLAIPĖDA

KAUNAS

UŽPALIAI '

Jei gimei vargdienio lindynėj, 
Negavai brangių vystyklų, 
Tau skirta klampoti purvynėj, 
Per amžių klausytis melų.

Pasaulyje nėra be melo 
Nei vienos dienos bei nakties, 
Klausytis melų nėra galo 
Nuo lopšio, net iki mirties.

Mažyčiui dar, pirmąjį melą
Tau mamė maž daug taip sakys: 
“Klaidžiojantį radęs pas balą, 
Tavę atgabeno garnys.”

Svetimų kalbų organizacijos 
irgi buvo kviečiamos prisidėti 
prie šito svarbaus darbo. “Gar-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

K. S. BARANOWSKY 
15 Franklin Street

TEL. 524-W HUDSON. MASS.

Rūgšti ruginė, sa/di ruginė, Cielų 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, Choese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

132 A of tho Alcoholic Beverage 
Law at 433 Flatbush Avenue Ext., 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
cd off the premises.
PARAMOUNT WINE & LIQUOR

433 Flatbush Avenue Ext., Brooklyn, N. Y.

i’” Daugumas gandraliz- 
stovi tušti. Pastebima ir 
paukštelių sumažėjimas.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622

$ Brooklyn, N. Y.

lingas, O. Mašiotienė ir Ša- 
rauskienė.

Draugija nutrukus numato 
surengti Kaune gudų meno 
parodą.

NOTICE is hereby given that License 
1/ 747 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under' Section

Control
Borough 
consum-

STORE, 
Inc.

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.

Kiek Pasisavino Savivaldybės Rev. komisijon išrinkti: St. Ši- 
Pinigų Buvęs Palangos Bur

mistras VI. Kraujelis.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

Pirma'd Birželio <14, 1937

Išaiškinta, kad buvęs ' Pa
langos burmistras VI. Krauje
lis 1935—1936 m. laikotarpy
je pasisavino vietos savivaldy
bės pinigų 35 tūkst. 351 lt.: 
apie 30 tūkst. lt. grynais pini
gais ir apie 5 tūkst. 400 lt. 
kurorto rinkliava.

VI. Kraujelis pasisavintus 
pinigus, daugiausia, pralošda- 
vęs. Jis lošti atvažiuodavęs ir 
į Kauną. Teko girdėt, kad kai 
kurie kauniečiai, iš Kraujelio 
savo laiku išlošę, dabar darę 
rinkliavą — grąžint kiek kas 
iš jo išlošęs. Kraujelis teisiną- 
sis, kad jis savivaldybės pini
gus pasisavinęs ne pasipelny
mo tikslu, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių—kortų, plataus gy
venimo.

Bet dabar VI. Kraujelis apie 
7 tūkst. lt. jau grąžinęs Palan
gos savivaldybei.

Kretingos teismo tardytojas 
Skrinska, kuris VI. Kraujelį 
tardo, jį jau patraukė tardy-
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PubUdIb Penktas

Užaugęs, kasdieną sutiksi 
Melagių labai apsukrių, 
Ne sykį apgautas tu liksi 
Per gaują skriaudėjų gudrių.

Meluos tau visokie valdonai, 
Meluos darbdaviai nuolatos, 
Vertelgos, sukčiai ir klebonai 
Meluos tau dėl savo naudos.

mas buvo keliamas ne savo su
manymu, bet painformuoti ki-

Vadovai tiktai darbo kląsės 
Pradėjo tiesos žodį skleist, 
Jie sako: “Dirbančiųjų masės 
Privalo šią tvarką pakeist.

Tada tik panaikinsim melą, 
Niekas mums daugiau nemeluos!
Nes visi melagiai gaus galą, 
Tada tik teisybė gyvuos!”

Raguotis.

jo smarkiai jis išsiplėsti, nes 
mediniai namai toj vietoj visai 
arti viens prie kito. Gaisro prie
žastis, matyt, padegimas, nes 
ant apdegusios sienos rasta ga
zolio žymių.

Ir Vaikai žudosi
Neseniai už chemijos labora

torijos rasta apsinuodijus Irena i 
Lukoševičiūtė, 13 metų amžiaus, 
gyvenanti Saulės g. 8 nr.

Lukoševičiūtė nuėjus krautu- 
vėn ir nusipirkus duonos, svies
to ir acto esencijos bonkutę. Ei
dama namo actą išgėrė ir be 
sąmonės pargriuvo, žmonės ją 
rado begulinčią, iškvietė grei
tąją pagalbą ir mergaitė nu
gabenta miesto ligoninėn, bet 
jau su labai menkomis gyvybės 
žymėmis.

Nuocfijimosi priežastis 
kas nežinoma.

KAUNAS 
Bemeškeriodamas 

Nuskendo
Pil. Br. Krasauskas, gyve- 

iš- 
, ėjo į Nerį meškerioti ir meš
keriodamas nuskendo. Lavoną 
vanduo išmetė į krantą.

man kaltinamuoju pagal B. St. i n^s Kaune, Darbininkų g., i 
578 str. ir kardomą priemonę 
paskyrė kalėjimą arba 40 tūkst. 
lt. užstato. Kraujelis prašo už
statą pakeisti turto laidu. Da
bar VI. Kraujelis yra uždary
tas Bajorų kalėjime.

Parapija Statys Didelę Salę
Jau visai baigiamas parapi

jos namų statybos projektas, 
pagal kurį jau šiemet Marijam
polėje bus 800 vietų salė: Nors 
Marijampolėje salė būtinai rei
kalinga, tačiau daug kas gailisi, 
kad salę pastatys parapija, o 
ne miesto svivaldybė ar kuri 
kita organizacija, nes jau esant 
salei, nebebus lyg reikalo staty
ti kitą, o dvasiškija visuomet 
galės kontroliuoti ir net vetuo
ti joje statomus veikalus, jei tik 
jie kiek neatatiks klerikališkam 
nusistatymui.

Apleista Pirtis
Miesto savivaldybės eksploa

tuojama pirtis netinka savo 
paskirčiai. Pirties suolai, plau
tai ir kitos medinės dalys api
puvę ir tarp puvėsių daugeliui 
teko matyti šimtakojų. Tikras 
faktas. Skardiniai garmečiai 
(pirty vartojami kibirai) ap
skretę, net surūdiję. Pirtis ne
paprastai ankšta. Higienos ir 
švaros atžvilgiais pirtis buvo ir 
sanitarinės komisijos pripažin
ta netinkama.

Lietuvos Vokietijos Gele
žinkelių Konferencija

Birželio 1 d. Breslau mieste 
prasidėjo 14-toji Lietuvos Vo
kietijos susisiekimo konferenci
ja. Lietuvos geležinkelius toje 
konferencijoje atstovauja Eko
nominės direkcijos direktoriaus 
pad. p. Masiliūnas ir tos direk
cijos tarnautojas p. Burdulis.

Atvyko Kaunan Literatūros 
Ir Buvo Suimtas

Petras Kičas pernai iš Ma
rijampolės atvyko Kaunan ne
legalios literatūros pasiimti, bet 
čia buvo suimtas ir patrauktas 
kaltinamuoju.

Apel. rūmai Kičą nubaudė 
šešeriais metais sunk, darbų ka
lėjimo.

Ar Kovosime?
“Laisvėje” nesenai Juozelis 

palietė dalyką apie judžius 
“Ispanija Liepsnose.” Buvo 
dedama pastangų, kad šis ju- 
dis būtų rodomas Waterbury, 
bet f ašistuojanti elementai, 
kartu su kunigais (ne visais, 
kiti norėjo, kad rodyti), stojo 
piestu prieš tą judį. Ir jiems 
pavyko nuslopinti “Ispaniją 
Liepsnose.”

žmonės labai nepatenkinti 
ir protestuoja prieš uždraudi
mą rodyti tuos paveikslus.

Waterburis Juda
Waterburi o ponai pajuto, 

kad CIO ne juokais sujudino 
darbininkus prieš išnaudoto
jus. Susirūpino. Pradėjo (man 
dar tik rašant korespondenci
ją atėjo žinia) organizuoti 
darbininkus į unijas. Baisu 
jiems. Bet, reikia linkėti, jog 
visi darbininkai taps suorga
nizuoti į CIO. Stokime visi į 
darbą. Nelaukime, kad CIO 
mus pajudintų, bet stokime 
uniją ir būkime organizuoti.

Juozelis.

Pagoniška Naziu Švefitė
Berlin. — Hitlerio valdžia 

ruošia pusiau - pagonišką 
saulėgrąžos šventę birželio 
21 d. Olympiados Stadiume. 
Bus daroma senovės stab
meldiškų vokiečių ceremo
nijos. Kalbėsiąs ir nazių 
propagandos ministeris Go
ebbels.

dieną ir piknikas įvyks, turime iš 
anksto prisirengt, kad viskas įvyktų 
sėkmingai. Atsiveskite ir naujų na
rių.

Org. D. K. P.
(138-140)

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Veikimo Komiteto susi

rinkimas įvyks birželio 15 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Visi draugai 
dalyvaukite laiku, nes turime svar
bių

draugus—J. S. Rainis. 110 W. 
Thompson St., W. Scotch, 134 XV. 
Master St., A. J. Smith, 5809 N. 
Fairhill St., Tureikienč, 143 Pierce 
St., E. MulokiutS, 2316 Margaret St. 
Bušai išeis nuo 143 Pierce St., ly
giai 8:30 vai. ryto, nuo 735 Fair
mount Ave., 9 vai. ryto. Nesiveluo- 
kite, nes išvažiuosime laiku.

(137-139)

Sekt*.
(138-140)

PHILADELPHIA, PA.
Apsigynimo 9 kuopos susirinkimas 

įvyks 14 d. birželio, 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Visi nariai būkite 
laiku. Turėsime svarbių pranešimų 
iš distrikto, nes bus organizatorius. 
Taipgi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.
(137-139)

GREAT NECK, N~ Y.
TDA 48 kp. ir ALDLD 72 

bendrai susirinkimas įvyks 14 
birželio (pirmadienį), Kasmočių 
Svet., 8 vai. vak. Abiejų draugijų _______
nariai visi privalote dalyvauti. Nes laiškus neatsakinėjam. 
bus labai svarbus bendras susirinki
mas.

Nelaukit iki inspektorius ateis ir 
privers bites sudegint dėl Amerikoriiš- 
ko-Europiško Į puolančio 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- 
šom patarimus, lietuviškai ir angliš
kai, ir siunčiam j visas dalis pasaulio, 
tik už Vieną Doleri.

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

Kova Prieš Nemoks 
lomą

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. birželio, 7:30 v. v., Providence 
Rd., toj pačioj vietoj, kur pirmiau 
laikydavom susirinkimus. Draugai 
malonėkite visi laiku susirinkti, tu
rėsime daug svarbių dalykų aptarti, 
nes šis bus pusmetinis susirinkimas. 
Taijvd užsimokėkite už duokles, yra 
daug, kurie dar neužsimokėję už 
savo duokles. Taipgi 20 d. birželio 
atsibus 12 Apskr. konferencija, 
Scrantone, 39 kp. darže ir tą pačią

Kapinių Kasinėjimas
Antra savaitė kasinėjamas 

Eigulių priešistorinis
nas. Ligi šiol jau ištirta 18 ka
pų. Dalis kapų yra III—IV ir 
dalis V ir VI amžiaus po Kris
taus. Daugiausia kūnai čia bū
davo laidojami nedeginti. Tik 

j dviejuose kapuose aptikti sude
gintų kūnų likučiai. Kapuose 
randama vertingų radinių.

Prigėrė Vaikas
Gegužės 25 d. Patausalės kai

me, prie prūdo žaidė pil. Pau
lavičiaus pusantrų metų ber
niukas. Tėvams nepastebėjus, 
vaikas prislinko prie prūdo 
įkritęs prigėrė.

Maža Grįžo Paukščių
Šiemet stebėtinai mažai iš šil

tų kraštų grįžo pempių ir gan
drų. Pelkėse, kur buvo šimtai 
pempių lizdų, šį pavasarį nuė
jus, nieks tavęs nepasveikina: 
“Gyvi! 
džių 
kitų

Nubaudė Tris Klaipėdiškius 
Už Gaminimą Nelegalios 

Literatūros
Chaimas Grilis, Pranas Dul

kinas ir Eug. Zaleckaitė, Klai
pėdoje, Kepėjų g. 22—24 nr. 
1935 m. vasarą gaminę komu
nistinio turinio atsišaukimus.

Apel. rūmai Grilį ir Dulkiną 
nubaudė po 6 metus sunk, dar
bų kalėjimo, o Zaleckaitę (anks
čiau) vieneriais metais papras
to kalėjimo.

SSSR Tautų Kultūrai* Pa
žinti Draugijos Metinis 

Susirinkimas
Šfomis dienomis Kaune įvy

ko Lietuvos draugijos SSSR 
tautų kultūrai pažinti metinis 
susirinkimas, kuriam pirminin
kavo adv. Šmulkštys ir rašyto
jas P. Vaičiūnas. Kaip iš prof. 
Krėvės-Mickevičiauš ir prof. 
J. Jonyno pranešimų fnatyti, 
draugijos veikla pasireiškė li
teratūros vertimų skatinimu, 
moksliniu b endradarbiavimu, 
pasikeitimu leidiniais, sekcijų 
steigimu ir kt. Į naują valdy
bą išrinkti: prof. Krėvė-Mic-J
kevičius, prof. J. Jonynas, žur- buvo greitai pastebėtas ir leng- 
naHstas J. Paleckis, prof. Vac. I vai pavyko užgesinti. Jei gaisro 
Biržiška ir adv. Šmulkštys.1 nebūt spėta užgesinti, tai galė-

Užpaliuose, Utenos apskr., 
gegužės 16 d., bene stambiausio 
Užpalių prekybininko Meiricho 
Šapiro name kilo gaisras. Nors 
gaisras kilo anksti rytą, bet

Penki šimtai mokytojų Now 
Yorko Mieste ir šimtai mokyto
jų Chicagoje, Detroite, Pitts- 

: burghe ir kituose miestuose 
i rengiasi pradėti kovą, visą tau-

kapiny- tą apimančią kovą išnaikinimui 
nemokslumo Jftingt. Valstijose.

Ypatingos /pastangos deda
mos pasiekti kiekvieną svetur 
gimusį asmenį, kuris negali 
skaityti ir rašyti angliškai, ir 
kur tikima, kad atneš kokios 
nors naudos, tai mokytojai as
meniškai lanko namus tų žmo
nių, kurie nori pasinaudoti ši
tomis klasėmis.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTO.IAS

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 pąmainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Org. F. K. ir P. B. 
z (137-139)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, birželio 14 d., 7:30 v. v., 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. 
Prašome visus narius atsilankyti, nes 
turėsime daug svarbių dalykų aptar
ti ir sužinosite apie vajaus pasek
mes, taipgi, kurie dar neužsimokėję, 
ateikite užsimokėti.

J. V. Margaitis.
(137-139)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155-tos moterų kp. susi

rinkimas permainytas iš antro antra
dienio į antrą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio. Sekantis susirinkimas įvyks! 
birželio 14 d., 7:30 vai. vak., 29 
Endicott St. Visos drauges dalyvau
kite, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti.

* (137-139)

PHILADELPHIA, PA.
Atydai tiems, kurie norite važiuoti 

jį “Laisvės” pikniką, Brooklyne, lie
pos 4 d.: Mes organizuojame busus, 
tikietas nebrangus. Tikintus galima 
gauti arba užsiregistruoti pas šiuos i

ir pavienių.

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

BROOKLYN. N. Y.
Tek: Glenmore S-6H1

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

Dar apie Buv. Vaišnoriškių 
Lentpjūves Gaisrą 

Baltelės, Tauragnų vai., o ne
Linkmenų lentpiūvėj kilusiam , bes certifikatai” duodami mo- 
gaisre sudegė: 4 trobesiai, 4 
lokomobiliai, 3 gateriai, 2 zei- 
meriai, 3 kitos elektros dina
mos, dvi obliavimo mašinos, 
obliams galąsti mašina, pjūk
lams galąsti mašina, 1500 ktm. 
apdirbtos miško medžiagos, ku
ri buvus apdrausta 60,00Q lt.

kiniams, kurie prirašo jų drau
gus ar pažįstamus prie elemen
tariškų angliškų klasių. Sąryšy
je su šitoms klasėms pagelba 
teikiama tiems, kurie pageidau
ja pagelbos natūralizacijos rei
kalams.

Buvo Istorinis Piknikas
Birželio 6 d., Lietuvių Par

ke, už Lakewood, Waterbury, 
buvo, galima sakyti, istorinis 
piknikas. Automobiliai netilpo 
į parką, tūliems draugams te
ko juos pasistatyti gana toli 
už parko. Buvo trys auto-bu- 
sai iš kitų miestų.

Linksminosi visi draugiškai 
iki vėlumui. Gal būtų ir anks
čiau išsiskirstę, bet lietus pa
laikė svečius pabūti ilgiau.

Gražiai Kalbėjo
P a v a r dės nepamenu, bet 

kalbėjo koks tai daktaras iš 
Ispanijos. Kalbėjo ir iš New 
Britaino drg. Valaitis. Po kal
bų sekė rinkimai aukų, tačiaus 
nekiek tesurinkta atsižvel
giant į publiką.

Union City ir Waterburio 
katalikai labai norėjo pakenk
ti šiam piknikui. Jie suruošė 
kitą pikniką, kad atitraukti 
publiką nuo mūsų pikniko. Ir 
kas iš to išėjo?—Jų piknike 
buvo apie 10 žmonių, ir tie 
patys pabėgo iš tenai ir atva
žiavo į Lakewood pikniką.

Šis piknikas xbuvo rengtas 
tam, kad paremti Ispanijos 
liaudiečių kovas ir kitus darbi
ninkų reikalus, taipgi kad pa
garsinti, kas dedasi plačiame 
pasaulyje, o ypatingai apie 
CIO uniją. Atsilankė ir da- 
vatkinų, kurie siūlė beverčių 
tikietukų ant kaž-kokio para
pijos parengimo. Bet jiems tas 
biznis nelabai sekėsi.

Nepavyko Trukšmas
Chorams dainuojant (pil

dant programą) ir kalbėto
jams kalbant kaž-kokie tipai 
mėgino kelti trukšmą (švilpė, 
rėkė ir tt.),.
tuojaus apmalšino 
vautojai. Atrodė,

Visai nauji btidai ir naujos 
knygos vartojama šitoje mokslo 
kovoje.

New Yorko Mieste elemento
rius, specialiai pagamintas mo
kinti nemokslius ir pradėtojus 
rašyti, kalbėti ir skaityti anglų 
kalba.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k^štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

. Priei Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Trukšmadarius 
patys daly- Į 
jog trukš-1

Šitas elementorius, remiantis 
ant pionieriško darbo Caroline 
A. Whipple iš New Yorko 
State Board of Education ir 
Clarissa H. Macavoy, yra “žen
klų knyga,” išvystyti skaitymo 
ir rašymo gabumus augusio mo
kinio. “My First Book,” kaip 
elementorius pavadintas, turi 
paprasčiausius žodžius ir saki
nius, ypatingai klausimus, ku
rie liečia patį svetimtautį. Su 
nupieštais paveikslais mokiniai 
mokinami skaityti ir rašyti 
‘stop,’ ‘go,’ ‘book,’ ‘eat,’ T come 
from,’ savaites dienas, mėnesiu 
vardus, ir tt.

Mokiniams ta knyga dovanai 
dalinama ir ją seks kitos pana
šios knygos.

New Yorko mieste net 335 
centruose anglų kalba mokina
ma už dyką. Apie 15,000 mo
kinių lanko šitas klases ir tiki
ma, kad dar 5,000 prisirašys. 
Šitą kovą prieš nemokslumą ve
da WPA Elementary Education 
Division ir Board of Education 
of New York City. Panašus 
darbas tarp WPA ir vietinių 
apšvietos bordų ruošiamas di
desniuose Amerikos miestuose.

Žmonės visų amžių gali prisi
dėti prie šitų klasių. Nesenai 
New Yorke įvyko parengimas 
dienines klases užbaigusiems. 
Daugumas iš 75 mokinių, kurie 
gavo diplomus, buvo suvirs 50 
metų amžiaus. Net 35 močiutės 
užbaigė tas ypatingas klases.

> FLIS.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

svorj ir kainas.

Brooklyn, N. Y.

į , 168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179

3 Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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nežinojo, kad 
gavus per vie-

Niver 
mokina

pro Ter- 
ir didelis

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Jei Šuo įkando Šlaunį, 
Atsuk Kitą

Stonas“ ir “Jausk 
lėk.“ Aldona Klimaitė

Lankėsi "Laisvėje”

KELRODIS: Nuo 14th St. subway ir Metropolitan “L,” taipgi 
visi karai, kurie priveža iki Ridgewood reikia išlipti ant Myrtle 
ii’ Wyckoff Avės., persimainyti ant Richmond Hill karo. Išlipti 
ant 69th Place, parkas randasi ’pusė bloko po dešinei, arti 
Myrtle Ave.

savininka Jo
in

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

Ji pradėta tri- Pimo įstaigą atėjo tik 25 rei- 
mito šūkiu, kurį išpildė V. Ka- i kalautojai, tad vienas reikalą-

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
ši trečiadienį, birželio (June) 16 

d., Įvyks ALDLD 185-tos kp. mėnesi
nis susirinkimas Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, 8-tą v. 
vak. Visi nariai atsilankykite.

Komitetas.

Vincent J. Simmon, M. D. 
43 WEST 88th STREET 

New York, N. Y. 
Lietuvis Gydytojas 

Telephone: Schuyler 4-4147 
Valandos:

Nuo 12—1:30 po piet ir 
nuo 5—7 vai. vak.
Ir Pagal Susitarimą.

Vyrams Trečiadieniais, Ketvirta
dieniais, Penktadieniais, šeštadie

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

Specialės kainos savaitei.

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

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

(130-147)

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

50c UŽ DIENĄ IR NAKTĮ

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

restauracija, barzdaskutykla, miegojimui patogumai.

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

alleys. '
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
» Tel.: STagg 8847

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kuopos susirinkimas 

Įvyks 14 d. birželio, pirmadieni, pas 
drg. J. Bartašių, 267 Front St., 8 
vai. vak. Prašome visų narių daly
vauti šiame susirinkime, nes turėsi
me daug svarbių dalykų aptart.

(138-139)

TARIMAS STREIKUOT 
PAVEIKĖ

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Stephen Aromiskis
/(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433K

HOFFMAN PARKE
69th Place ir Cooper Avenue, Glendale, L. I. 

Pradžia 2-rą valandą po pietų Įžanga 40c.
Iš anksto perkant tikietus 35c.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 0^1 C 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

* 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. Dėžute 
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.

Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
įspūdingai Paminėta 

Mikas Petrauskas 
Ir Jo Darbai

Penktadienio vakarą 
gresyviai lietuviai turėjo velio
nio kompozitoriaus Miko Pet
rausko pagerbimui vakarą, ku
rį surengė Lietuvių Meno Są
jungos Centras, Lietuvių Am. 
Pil. Kliube. Publikos kimšti- 
nai prisipildė svetainė ir ko
ridorius.

Priešakyje scenos pastaty
tas didžiulis, gražus Miko Pet
rausko paveikslas, tarsi gyvas. 
Rodosi, jis ir mato, kaip pildo
si jo troškimas, sužadinti dai- 
non ir muzikon liaudies meni
ninkai rimtai, talentingai išpil
do jo kūrinius. Tą gražią do
vaną — paveikslą Meno Są- 

. jungai pagamino ir dovanojo 
savo darbą fotografas Rapolas 
Kručas, kuris turi studiją 65- 
23 Grand St., Maspethe.

Visa vakaro programa susi
dėjo iš Miko Petrausko kūri
nių ir paskaitos apie Miką 
Petrauską kaipo asmenį ir jo 
darbus. Paskaitą paruošė ir 
skaitė d. R. Mizara, kuris ve
lionį gerai pažinojo kaipo as
menį, mokytoją, kūrėją. Pas
kaita buvo įspūdinga ir, ma
no supratimu, davė teisingą 
analizą Petrausko darbų ir nu
sistatymo. Iš jos susidaro išva
da: Petrauskas buvo demo
kratas, liaudies muzikos kū
rėjas, cfidelė didžiuma jo kū
rybos pašvęsta ir pilnai tinka
ma lietuvių liaudžiai, 
žmonėms.

Ne kas kitas, kaip 
žmonės ir moka atatinkamai 
įvertinti, pagerbti liaudžiai 
pasidarbavusius žmones. Tą 
parodė ir šio didmiesčio pro-l 
gresyviai lietuviai savo skait-j 
lingu atsilankymu ir gausia 
parama Lietuvių Meno Sąjun
gos Centro sumanymui išleisti 
geriausius Miko Petrausko kū
rinius, kaipo paminklą jo nuo
pelnų.

Koncertinė programa buvo 
išpildyta gerai ir kai kurie 
punktai stačiai žavingai. Kiek
vieno artistų būtų reikalauta 
pakartojimų, bet kad vakaro 
pirmininkas d. V. Bovinas už
tikrino, jog ilgu plojimu pub
lika nieko neatsieks—pakarto
jimu nebus—tad išvengta 
“audrų.“

Programa pradėjo Aidbal-, 
siu Vyru Kvartetas: P. Pakal
niškis, J. Sukackas. S. Velič
ka, A. Navikas. “Pirmoji Ge
gužės, “Razbaininkų Daina“ ir 
“Per Amžius.“

Aidbalsių merginu duetas : A. 
Klimaitė ir A. Pakalniškienė 
sudainavo “šią Nedėlelę,“ “Ko 
Liūdit, Sveteliai“ ir “Vaikinu
ką Aš Mylėjau.“ Aidbalsių 
Ensemblis išpildė “Revoliuci
jos Himnas“ ir “Sveika Gyva 
Mūs Sesute.“

Turėta ir graži grupė solis
tų. Lillian Kavaliauskaitė dai
navo “Eisiu Mamai Pasaky
siu.“ Aldona Žilinskaitė skam
bino pianu “Manekino šokį,“ 
“Suktinį“ ir “Klumpakojį.“ 
Al e k as Velička sudainavo 
“Prirodino Seni žmonės“ ir 
“Valio Valuže!“ Konstancija 
Menkeliūniūtė sudainavo “Kur 
Tas Šaltinėlis“ ir vieną kitą 
dainą. Jonas .Velička, smuiki
ninkas sugriežė “Kriptuką“ ir 
pRūtą,“ Pranas Pakalniškis 
dainavo “Mažas Yra Mano 

ir My- 
labai

saldžiai sudainavo “Valio Dal
gele“ ir “Tykiai, Tykiai Ne
munėlis Teka.“ čia jau publi
ka sulaužė pirmininko valią ir 
plojo tol, kol Klimaitė neišėjo 
antru kartu nors pasirodyt.

Kavaliauskaitei akompana
vo Albina Depsiutė, visiems 
kitiems solistams ir grupėms,— 
B. L. šalinaitė.

Paskutinis ant programos 
buvo Aido Choras, kuris labai 
sėkmingai išpildė “Nelau- 
kim Mes Broliai,“ “Gegužinės 
Dainą“ ir “Neverkit Pas Ka
pą-”

Prieš pastarosios dainavimą 
d. šalinaitė 4 pakvietė publiką 
sustoti ir vienos minutės tyla 
pažymėta atmintis didžiojo 
lietuvių kompozitoriaus, lietu
vių operetės ir operos tėvo, 
kurio nepripažino savo tėvy
nėj klerikalinė, reakcinė val
džia, ir kurį netekusį spėkos 
ir sveikatos prievarta iš Ame
rikos išgabeno “patriotai“ san- 
dariečiai.

Pastaroji daina darė itin 
gražų įspūdį.

zakevičius. Solo dalis gyvai 
perdavė P. Pakalniškis ir J. 
Sukackas, chorui entuziastiš
kai ir stipriai dapildant visą 
kitą. Daug kam ašaros, nurie
dėjo per veidus, o tūla mano 
kaiminka sako: “Kad tai da
bar galėtų parašyti Petraus
kui, jog darbininkai jį taip 
gražiai mini su jo paties to
kiomis galingomis dainomis, 
kurios šaukia ‘Minėkit ne pra
gaištį, mirtį, kapus, bet kovą 
vien kovą lig galo.’ “

Lietuvių Meno Sąjunga, be
je, stipriai pasiryžus pildyti 
Miko Petrausko valią ir šios 
jo kompozicijos dainos pasku

tinius žodžius: “Geresnio pa- 
Ino Sąjunga gyvuoja ir veikia 
tam, kad lietuvių tauta, lietu
vių liaudis dainuotų skambias 
savo dainas, kad tvertųsi lie
tuviu menas, ir kad ir priau
gančioji karta galėtų pažint 
ir mylėt lietuvių operos tėvą 
Miką Petrauską. Ji nusprendė 
išleist visus geriausius Miko 
Petrausko kūrinius ir masių 
pritarimas rodo, kad tas Me
no Sąjungos troškimas bus 
greit įgyvendintas, nes tik šia- 
pie susirinkime publika tam 
tikslui suaukojo $40.97.

Aukojo po dolerį: V. Bovi
nas. J. Velička, O. Kvederiū- 
tė, S. Sasna, K. Petrikienė.

Po 50 centų aukojo: Bal
čiūnas, J. Kalvaitis, P. Baltrė- 
nas, Repšys, Zaletskas, Jone- 
liūnas, Urbonas, P. Mingils 
35 c.

Po 25 c.: Mizara, Velička, 
Sinkevich, Pakalniškis, Luk
šienė, Mureika, Sinkevičienė, 
Taras. J. Mažeika, Žukaus
kas, Bimba, Fineli, Mičiulis, 
Adomaitienė, Benson, Kurai
tis, Navalinskienė, Zablackie- 
nė, Kalakauskienė, Lukmanas, 
Čepulis, Siurba, Urbaitienė, 

'P. Rugienius, Paukštienė, Rai
nys, F. Bepirštis, XYZ, Griš- 
kus, A. Marcinkevičius, Kli
mas, Stakovįenė, J. Jankaus
kas, Kovas, Bimbienė, Saurys. 
Smulkesnėmis ir prašiusių ne- 
skelbt vardų aukomis surinkta 
$23.12, viso $40.97.

Rep.
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“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 ekzempliorių 3c

“Laisvės” Kaiminką 
Užgavo Trekas

Mrs. Margaret Pedro, 
Ten Eyck St., eidama skersai 
gatvę prieš “Laisvės“ namą 
tapo skaudžiai užgauta pra
važiuojančio troko ir nugaben
ta ligonbutin. Užgauta abi ko
jos, bet nelaimės dydį sunku 
buvo suprast be nuodugnaus 
ištyrimo. Kaip ten nebūtų, mo
teriškės nelaimė didelė, ka
dangi jos vyras randasi ligon- 
butyje, vaikai maži, apie ku
riuos ji pirmiausia ir atsiminė, 
šaukdama: “Vaikai, mano vai
kai!“

Williamsburgo Bedarbių 
Reikalai

Trečiadienį, birželio 9 įvy
ko Darbininkų Susivienijimo 
90-tos kuopos susirinkimas.

O r g a nizatorius raportavo, 
kad pereitą savaitę buvo 26 
pašalpos reikalavimai, o į šel-

vimas tapo nubrauktas nuo są
rašo.

šelpimo įstaiga permainė sa
vo taisykles. Pirmiau buvo rei
kalavimai priimami sykį į sa
vaitę, o dabar du, išskiriant 
greitus reikalavimus, ir leista 
padidinti delegaciją nuo 5 iki 
8, bet delegatai suėję į šelpi
mo raštinę neturės teisių ap
ginti kitų reikalavimus. Kaip 
greit delegatas bus iššauktas 
ir jo reikalavimas išpildytas, 
taip greit jis turės apleisti raš
tinę. Tad susirinkimas užpro
testavo prieš skaldymą komi
teto.

šalpos biuras atsisekė duoti 
ledo toms šeimynoms, kurios 
neturi vaikų, jaunesnių 16 me
tų amžiaus. Susirinkimas pa
smerkė ta nuosnrendi ir reika
lauja visiems duoti ledo.

'Visi bedarbiai stropiai ren
giasi prie įvykstančios už dvi- 
ju savaičių Darbininku Susi
vienijimo konvencijos Milwau
kee,

visi vidutiniai gyvena, turėda
mi gražius namus su visais pa
togumais.

Patartina lietuviams, ku
riems būtinai reikia atostogų, 
nuvažiuoti ir praleisti laiką 
tose įdomiose vietose, kur yra 
gražios maudynės, netoli nuo 
namų ir lengvai prieinamos. ’

t

Aplankius kelis lietuvius 
farmerius, aprodė savo apsė
tus laukus bulvėmis ir įvairio
mis daržovėmis, ir papasako
jo savo gerąsias ir blogąsias 
puses, ir taip pat klausė, kas 
gero New Yorke, kaip eina 
veikimas darbininkų organi
zacijose, nes čia apsigyvenę 
lietuviai didžiumoje newyor- 
kiečiai, brooklyniečiai.

Ir dar ką nugirdau, tai kad 
Shelter Island lietuviai kalba
si sudaryti ALDLD ir LDS 
kuopas ir sako, jei ne abidvi, 
tai nors viena turės būt su
tverta 1937.

Well, geriausių pasisekimų 
Shelter Island lietuviams far- 
meriams.

Arthur Niver, 270 Front 
St., su apraišiota galva ir su
plėšytomis kelinėmis atėjo į 
teismą prašyti, kad šis suval
dytų šunį ir jo 
seph Termini, 
Avė.

Niyer sakosi
minio kepyklą namo 
šuo jo kelinių užpakalį pada
ręs juostomis. Niver šunį spy
ręs, kad atsigint, bet čia Ter
mini pradėjęs ant jo galvos 
taip tvoti basliu, kad reikėjo 
15-kos 
vimui.

Gal 
biblija
na ausį atsukt kitą, kas leng
vai buvo pritaikoma ir prie jo 
incidento su kaimyno šunim.

M-s.

šeštadieni apsilankė “Lais
vės“ ištaigoj veteranas dar-1 dama kriukiu, 
buotoias ir “Laisvės“ skaityto-1—----------------
jas bei rėmėias Dr. J. N. Si- 
mans iš Cleveland©. Jis buvo 
nuvykęs Philadelphiion savo 
nrofesijos (ontometrijos) rei
kalais ir grįždamas sustojo ap
lankyt brooklyniečius. ir grižti 
namo sykiu su žmona, kuri čia 
atvažiavo anksčiau.

Svečiai sužinoję, jog A.L.D. 
L Į). Anskritvs turi savo pikni
ką 13 birželio, Cranforde. už
siliko per šventadienį, kad da
lyvauti piknike ir ten pasima
tyti su daugiau savo vienmin- 

d r augų.

GIRTYBĖS PASĖKA
S. Hatcher, 24 metų, prisi

pažino kaltu, kada prieš jo 
akis pastatė 18 metų merginą 
Eve Lawriski, kurią jis girtas 
važiuodamas parmušė ir pali
ko gatvėj virš du metai atgal, j 
Ji nuo to neteko vienos kojos 
ir teisman atėjo pasiramsčiuo-1

Vėl suareštuoti du vaikai, šį 
sykį jau ne po 16, bet po 13 
metų, kurie prisipažinę papil
dę apie 50 vagysčių Browns- 
villės ir Flatbush sekcijose. 
Dalį grobio rado paslėptą ri- 
noj prie Barrett St. ir River
dale Ave.

MEDI

Rengia

Dr. Martino Luterio Draugystė 
Sekmadienį, Birželio 20 June, 1937 

Muzika Prof. Retikevičiaus

Pereitą savaitę arti aštuo
niom tūkstančiam LR.T. 3rd 1 
Avė. linijos darbininkų nubal
savus skelbti streiką, kompani
ja sutiko pradėti derybas ir 
penktadienį sušaukta pirmas 
pasitarimas tarp komp. ir 
Transporto Darb. Unijos atsto
vų. Reikalauja pripažint uni
ją, pakelt algas ir sugrąžint 
pravarytus unijistus.

Slaptosios policijos agentė 
Mary Shanley 7th Avė. sub- 
vės stotyje suėmė du vyru ki
šenvagiu. Jinai mėgsta juos 
pagaut gyvus, tad gązdindama 
šovė prd ausį vienam jų ir jis 
pasidavė, norėdamas išvengt 
pataikymo ausin. Plėšikai turi 
61 arešto rekordą.

Nors lietuviu tauta nedide
lė ir Amerikoj nedaug čia 
mūsų yra. bet kur tu nepasi
suktum, visur sutinki lietuvių.

Turėjau progą su dr. Bal
trušaičiais aplankyti senus 
brooklyniečius dd. Jakimavi
čius, čia gražiai gyvenančius 
su savo dviem sūneliai Allis ir 
Eugene. Brooklyniečiai atsime
na Jakimavičius kaipo gerus 
darbininkų veikėjus. Nors d. 
Jak. gyvenimo sąlygos ir at
skyrė nuo aktyvaus veikimo, 
tačiaus nuo pirmynžangos ir 
darbininkų judėjimo neatsili
ko. t

Shelter Island yra nediąelė 
saliukė į rytų galą Long Islahd 
(ilgosios salos), kurios kalnas 
išsikišęs iš vandens apie 7 my
lias pločio ir 10 mylių ilgio. 
Gyventojų esą tarp 12 ir 13 
šimtų, jų. skaičius pasi- 
dvigubėja yasarą, nes čia yra 
nemažai puikių vasarnamių, 
kuriuose vasaros metu jie gy
vena. Ant kalbamos salos gy
vena ir lietuvių, 12 ar 13 šei
mynų ir kiek pavienių. Veik 
visi turi farmas — didesnes 
bei mažesnes. Abelnai veizint,

Nėra valandų sekmadieniais.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook lyne, už 
eikite susipažinti.

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

1

Notary Public

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi-

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street




