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DARBININKAI ATMUŠĖ 
FED ERACIJOS ATSIŲS

TUS STREIKLAUŽIUS

Bilbao, Ispanija. — An
glijos karo laivas, nepaisant 
fašistų kanuolių ugnies, iš
vežė savo šalies konsulą R. 
C. Stevensoną iš Bilbao.

NUKAUTAS TARPTAU
TINĖS BRIGADOS GEN.

LUKACS, VENGRAS

Kur reikia—naudoja 
vienus, o kitur—kitus.

BOMBA CAMBRIA FAB 
RIKO KIEME

Plieno Bosai Griežtai Atsi
sako Nuo Rašytos Sutarties 

Su Unija

Policija su ašarinėmis

Hitleris ir Mussolini Sugrį 
žo į “Bepusiškumo” 

Komisiją

Telephone STagg 2-3878No. 142

Ar Nėra Ten Ginklųmes, Sako R. Minor

Bilbao. Tos ka-

A

miteto narys) kuris taipgi 
yra pagarsėjęs kaipo repor
teris ir piešėjas.

Jis dar nėra tikras, ar

kiai įrodė trockistu veikla So
vietų Sąjungoj, Ispanijoj ir 
jau tūluose atsitikimuose — 
Amerikoj.

Republic Korporacija Ko
voja prieš Rašytą Sutartį 

su Unija

Fašistų* kanuolės jau pa
siekia Nervion upę, prie ku
rios stovi

“Šių dienų trockizmas yra 
ne politine sriove darbininkų 
klasėj, o beprincipine ir be- 
idejinė žalotojų, diversantų, 
žvalgybininkų, šnipų, žmogžu
džių gauja, aršių darbininkų 
klasės priešų gauja, kurie vei
kia parsisamdę užsienio vals
tybių žvalgybos organams,” 
sako d. Stalinas. '

savo|manda vis garbina Italijos 
|“juodosios strėlės brigadą;” 
paploja delnais Mussolinui:

nuolės užkerta laivams ke
lią iš jūrų į Bilbao ar atgal. 
Tuo būdu jie privertė grįžti 
atgal ir du Franci jos lai-

Hendaye, Franc., Ispani
jos pasienis.—Fašistai pra
neša, kad 100 jų didžiųjų 
kanuolių ir daugiau kaip 
150 lėktuvų bombarduoja

Senovės Graikijoj buvo žmo
gus, vardu Alcibiadas. Jis nu
davė labai dideliu, mokytu ir 
galingu. Kartą tas vyras, rašo 

. Plutarchas, ėjo su tūlu graikų 
atletu imtynių. Kadangi Alci
biadas nebegalėjo ano stipraus 
graiko įveikti, tai įkando 
jam į ranką.

—Tu, Alcibiadai, kandi 
kaip moteris, — pastebėjo at
letas, gerai pažindamas- pir
mojo silpnybes.

—Ne,—atsakė Alcibiadas,— 
kaip liūtas.

Tasai senovės įvykis man 
prisimena, kai pamąstau apie 
Juozą Tysliavą.

Šis vyras cypia, trypia, plū
stasi, erštauja ir kapanoja, bet 
naudos iš to tesusidaro tik 
tiek, kad tūli žmonės gardžiai 
iš jo pasijuokia.

O kai jam pasakai, “Tu, 
Juozai, putiesi prieš demokra
tiniai nusistačiusius žmonos, 
kaip varlė prieš jautį,” tai jis 
atkerta:

—Ne, kaip liūtas! . . .

Amerikos Laikraštininkų 
Gildijos pirmininkas ir žymu
sis kohimnistas-rašytojas, Hey
wood Broun, smarkiai išgyrė 
“Daily Workerj.” Jis tai pa
darė savaitraštyj “The Na
tion.”

Jo nuomone, “Daily Work
er” šiandien “puikus laikraš
tis, savo išvaizda ir turiniu.”

Heywood Broun žino, ką 
kalba!

Kansas City, birž. 16.— 
Policija ašarinėmis bombo
mis atakavo demonstraciją 
4,000 viešbučių streikierių diečiai kariauja su pasitikė- 
ir jų pritarėjų. Ijimu.

KRISLAI
Lietuviškas Alcibiadas. 
Puikiausias Laikraštis. 
Kam “buvo smagus?” 
Rodo Špygą.
Dėl Menkų Rezoliucijų.

Baso R. Mizara

New York.—Ką tik su
grįžo iš Ispanijos karo 

I laukų Robert Minor, Komu- 
šitų žodžių teisingumą pui- - Tiistų Partijos Centro Ko-

--- ... J ---------------- ;----

Šiemet Brooklvno sklokelės 
piknikas buvo mizerniausias iš 
visu. Pažvmėtina, kad net po- 
ros-triin Šimteliu žmoniu dau
guma sudarė ne brooklvnie- 
čiai. O reikia atminti, log iš 
Brooklvno dalis žmoniu ten 
nuėjd ne sklokele paremti, bet 
tik pasižiūrėti to visapusio 
Stilsono-Strazdo nususimo. ku
ri gerai atvaizdavo šis pikni
kas.

Vienas lietuviškos radio va
landos vadas vistik rado rei
kalingu ant rytojaus po pikni
ko paskelbti:

‘‘Piknike žmoniu atsilankė 
nedaug, bet pats piknikas bu
vo smagus.”

Jis turėjo pridėti:
“Smagus tiems, kurie nuėjo 

iš trockistinės sklokelės pasi
juokti . . .”

L

A

Pastaruoju laiku Stilsono- 
Strazdo gazieta Sovietu Są- 
jungą plūdo labiau ir už Hear- J y. Mjnnr knlheq didžin- 
sto gazietas. Tuomi tie džen- R- alpes aidžia
telmonai manė susilauksią ™ mitinge Hippodrome,
daugiau paspirties iš anti-so- New Yorke, birz. 23 d. 
vietiniai nusistačiusiu žmonių. | -----------------------

Bet ir tie sklokelei špygą 
parodė.

' Tūlos mūsų ALDLD Apskri
čių konferencijos priima rezo
liucijų kiekvienu klausimu, ku
ris rezoliucijų rašymo komisi
jai į mintį ateina.

Paskui draugai siunčia jas 
spaudai ir prašo išspausdinti, 
bet nepasiunčia jų ten, kur Bliskljos respublikiečių PO- 
reikia. Vargiai rezoliucijas zjcijas. gako, būk per ke- 
kas nors skaito O tuo pačiu Uag dienag pagmę 5 ooo res. 
sykiu laikrašty.] jų vietoj butų -------- - - -
galima išspausdinti skaitytinas 
dalykas.

Mažų konferencijų įvairios 
rezoliucijos nereikėtų ištisai 
spausdinti laikraštyj. Užtenka 
trumpai paminėti.

r

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metame 
Brooklyne $7.00 

Metams

Roosevelt Remia Raš
tiškas Sutartis su Plie
no Darbininkų Unija

Washington. — Laikraš
čių atstovai birž. 15 d. už
klausė prezidentą Roosevel- 
tą, ar Republic Plieno kor
poracija nelaužo Šalies Dar
bo Santikių Įstatymą, kuo
met jinai atsisako pasira
šyt sutartį su Industrine 
Plieno Darbininkų Unija 
dabartiniame streike.

Prezidentas atsakė, kad 
jeigu korporacija žodžiu 
sutinka patenkint unijos 
reikalavimus, tai ji turėtų 
padaryt ir raštišką sutartį 
su unija.

Republic Plieno korpora
cija, mat, žodžiu prižada

Jei Fašistai Paims Teisėjas (sakė Daryt 
Bilbao, Tuom dar Nelai- Plieno Fabrike Kratą,

Bilbao atsilaikys ar bus fa- Industrinio Organizavimosi aPsuPt Bilbao is. pietų pu- 
šistų paimtas. Bet sako,: Komiteto advokatų. Šid ad-'®es irRaP^.1r1 R *?.. .5 anb 
kad Bilbao užėmimas neuž- vokatai pristatė teisėjui pri-1 Baskijos milicininkai 
tikrintų fašistams perga
lės: “Svarbusis dalykas yra 
tas, jog Ispanijos valdžia 
tik ką pradėjo kovoti abiem 
rankom. Šią valdžią su so
cialistu Negrinu priekyje 
remia visi padorūs žmonės 
Ispanijoj.”

Kai kam bus stebėtina, 
kad yra nemažai ir katali
kų kunigų, kurie remia res
publiką. R. Minor papasa
kojo, kaip komunistiniai 
darbo unijų organizatoriai 
veikia greta su kunigais re
spublikos armijoje: vienas 
respublikiečių armijos poli
tinis komisionierius yra 
komunistas, o čia greta — 
kunigas, kaipo kitas politi
nis komisionierius. tos armi-

Daugybė Fašistų Kanuolių 
Ir Lėktuvų prieš Bilbao 

publikiečių į nelaisvę.
Anarchistai norėję sude- 

' gint Bilbao ir apleist, bet 
Bilbao gynėjai sulaikę anar
chistus.

Nekariškiai žmonės tūks- 
stančiais yra gabenami iš 
Bilbao į Santanderį, 50 my
lių į vakarus. Patys fašis
tai pastebi, jog Baskų liau-

pridėt darbininkam dau
giau algos, sutrumpint dar
bo laiką ir net “gal” pripa
žint industrinę uniją, kaip 
visų jos narių atstovę. Bet 
ši ir kitos “nepriklausomos” 
plieno kompanijos griežtai 
kovoja prieš rašytą sutartį 
su unija.

Senatorius R. F. Wagner, 
autorius minimo Darbo 
Santikių Akto, pareiškė, 
kad jeigu samdytojai atsi
sako daryt raštišką sutar
tį su savo darbininkais, tai 
bosai beveik visuomet tiki
si apgauti darbininkus, rei
škia, nesilaikyti žodžių pa
darytos sutarties, nors Dar
bo Santikių Aktas ir nepa
sako, kad sutartis būtinai 
turi būt rašyta.

Youngstown, Ohio.—Mie
sto teisėjas G. H. Gessner 
išdavė įsakymą apskričio 
šerifui padaryt kratą fab
rike Republic Plieno korpo
racijos, ar nėra ten ginklų 
ir amunicijos. Įsakymas iš- r ™ .
duotas pagal reikalavimą! Dabar fašistai stengiasi

siektą liudijimą, kad bosai1 ^ar. smarJ^iai’va^a^ai ^au" 
prisikrovė kulkasvaidžių,i .P^jes. fasistus^ Begonos 
automatiškų šautuvų ir 
amunicijos prieš streikie
rius.—Bet reikia pastebėt, 
jog minimas šerifas karštai 
tarnauja fabriko bosam.

Penn. Valstijos Policija 
Johnstown Plieno Streike
Johnstown, Pa. — Plieno 

Darbininkų Organizavimo 
Komitetas išreikalavo, kad 
Pennsylvanijos gubernato
rius Earle atsiųstų daugiau 
valstijinės policijos, idant 
jinai pati prižiūrėtų pikie
tininkus streiko prieš Cam
bria jplieno fabriką, o ne 
žmogžudiški miesto majoro 
Shields policininkai ir jo 
ginkluojami gengsteriai, va
dinami “vigilantes.”

Miestan atsiųsta jau 200 
valstijinės policijos. 0;ma-| ų«ai pranešimai iš pačios 
joras^Shields grasmo iki at- fašistų stovyklos. Tuose 
einančio penktadienio suor- panešimuose fašistų ko- 
gamzuot iki 3,000 p— 1 - - -- - ---
gengsterių. i

Birž. 15 d. majoro polici-1 
ninkas Charles Krise pavo- sako?L^ 
jmgai peršovė pikietimnką daugiausia užėmę Bilbao
Tony Mandosą. Pašauta ir 
daugiau pikietininkų, nors 
netaip pavojingai. Miesto 
vyriausybė nežada traukt 
atsakomybėn tuos skebų ap
gynėjus, o streikierių šau- 

, dytojus.

Fašistai Užkerta Praplauki
me Upe į Bilbao
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FRANC SEIMAS KREKKE 
PASITIKĖJIMĄ BLUMUI
Paryžius, birž. 16.—Fran

ci jos popierinių pinigų 
(frankų) vertė pradėjo taip 
pavojingai pulti žemyn, jog 
ministeris pirmininkas so
cialistas Blum reikalavo, 
kad seimas duotų jo val
džiai kuo plačiausią galią 
daryti žingsnius dėlei fi
nansų sustiprinimo, pagal 
savo nuožiūrą.

Komunistai atstovai sei
me reikalavo, kad Blum pri
žadėtų nekelti netiesioginių 
taksų ant įvairių vartoji
mo daiktų. Ginčai seime 
tęsėsi visą naktį. Galų ga
le, 346 balsais prieš 267 ta
po išreikštas pasitikėjimas 
Blumo valdžiai. Už ją bal
savo ir komunistai, tačiaus, 
stipriai reikalaudami, kad 
Blumo ministerių kabinetas 
nebrangintų pragyvenimo 
naujais taksais.

Mirtina Baskų Kova 
Dėlei Bilbao

San Sebastian, Ispanija. 
—Fašistai dar nesibriaus 
tuoj užimt Bilbao, Baskų 
krašto sostinę. Gen. Fran
co apžvelgė Baskijos fron
tą ir atrado, kad fašistam 
būtų dar pavojinga tuoj aus 
bandyt užimt Bilbao. Sako, 
reikia pirma užkariaut pa
čią Vizcaya provinciją, kur 
randasi tas didmiestis.

Valencia, Ispanija. — Ge
nerolo Franco fašistai kas
dien gauna didelius siunti
nius lėktuvų iš Italijos ir 
Vokietijos, kaip įrodo Ispa
nijos liaudies valdžia. Dau
gis įvairių ginklų ateinu Is
panijos fašistams iš Vokie
tijos per Portugaliją.

Be to, Vokietija nuolat 
gabena fašistam kanuolės ir 
kitus karo pabūklus senais 
Ispanijos prekybos laivais, 
kuriuos lydi ir saugoja na
zių karo laivai.

Kad senaisiais ispaniš
kais laivais drąsiau būtų 
šmugeliuot fašistam amuni- 
jciją, tai gen. Franco juos 

Fašistai sako, kad jų ge- neva “pervedė” Italijai.

apylinkėj į šiaurius nuo Bil
bao. Jie tebevaldo pozici
jas Archanda kalne, ginda
mi Bilbao iš šiaurės. Tame 
kalne yra ir Baskų radio 
stotis
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nerolo F. Davilos armija Bet tie laivai turi dvejus1 Ohio, šį uždraudimą strei- 
per porą paskutinių dienų dokumentus ir dvejas vėlia- j kieriai laiko savo unijos lai- 
taip sparčiai žygiavo pir- vas. Tr -1 ’ 
myn, kad pasiliko spragos 
tarp įvairių jos dalių; todėl 
ir šiandien dar negalima ti
krai pasakyt, kokias pozici
jas užėmė įvairūs pulkai ir 
būriai fašistų armijos.

Fašistų oficieriai buvo 
pranešę, kad jau užimta 
Las Arenas, prie Nervion 
upės žiočių. Bet pasirodo, 
jog Las Arenas dar tebėra 
Baskų liaudiečiu rankose.— 

j Nervion upė tarnavo Bil
bao susisieldmui su atviro
mis jūromis.

priemiesčių.
Fašistų užimta Munguia 

ir kiti miesteliai sudaužy
ti ir sudeginti oro bombo
mis ir artilerijos šoviniais 
dar labiau negu garsioji 
Guernica. Valencia, Ispanija. —Mū- _ „m. .

šyje su fašistais Huescos. Jan^ine.s. Elektros .ir Pa
fronte pereitą šeštadieni! dio Darbininkų Unijos (C. 
žuvo ir vengras “raudonas” L O.).
generolas Matei Jalka Lu-
kacs. Jis buvo komandie- bombomis ir buožėmis pa- 

__ ___ _________ __ rius mišrios tarptautinių dėjo. . streiklaužiams, bet 
vus, plaukusius su maistu liuosnorių brigados, kariau-. streikieriai vis tiek juos at- 
į Bilbao.________________ .jančios prieš fašistus. ’rėmė.

Fašistai Terioja Bė
gančius iš Bilbao

Vaikus ir Moteris
Fašistų Lakūnai Bombar- paskutinėmis jėgomis ap- 
duoja, šaudo Nekariškius ginti miestą.

Hitlerio Karo Laivai Taip- korporacija laiko savo fab-
Iru ziH z\ lA / n viri/ivi t l\l i l/\rt

gi Bombarduoja Baskus
Kelyje į Santander

Hendaye, Franc., Ispani
jos pasienis.—Fašistų lėktu
vai bombarduoja ir kulka- 
svaidžiais šaudo tūkstan
čius Baskijos vaikų, mote
rų ir senių, bėgančių iš Bil
bao į Santanderį, Biscay už
lajos pakraštyj, už 50 mylių 
į vakarus nuo Bilbao.

80 nazių ir Italijos didžių
jų lėktuvų įtūžusiai atakuo
ja Bilbao gynėjų pozicijas 
šiaur-rytiniuose p r i emies- 
čiuose ir kalvose. Nors fa
šistai iš rytų pusės priėjo 
prie Bilbao vartų, bet Bas
kijos liaudiečiu būriai šiaur
rytinėse pozicijose stengiasi

Ispanų Fašistai Gauna Teisinas Uždraudė Ske- 
Vis Daugiau Ginklų 
IŠ Nazių ir Romos

Baskai Atkakliai Ginasi 
Kalne Arti Bilbao

San Sebastian, Ispanija, 
—New Yorko Times kores
pondentas iš fašistų stovy
klos praneša, jog Baskai 
liaudiečiai dar tebevaldo 
Galdacano miestelį Bilbao 
apygardoj. Fašistai ata
kuoja liaudiečius Archanda 
kalne į žiemius nuo Bilbao; 
bet liaudiečiai vis juos at
muša.

Per paskutines tris die
nas žuvę šimtai, gal tūks
tančiai Bilbao gynėjų; bet 
labai sunkiai nukentėjo ir 
užpuolantieji fašistai, sako 
užsieniniai korespondentai.

rikuose Warren ir Niles, 
lOhio. Bosai reikalauja, kad 

Bilbao, Ispanija.—- Fašis-1 teismas priverstų Farley ir 
tai užėmė kelias pozicijas' į 
šiaurius nuo Bilbao, netoli 
Nervion upės ir Biscay jū
ros. Fašistams veikian
tiems sausumoj padeda Hit
lerio karo laivai. Jie plau
kioja pakraščiais ir savo 
kanuolėmis apšaudo respub- 
likiečių pozicijas.

kiniam Traukiniam (va
žiuot Plieno Fabrikan

Warren, Ohio. — Repub
lic Plieno korporacija krei
pėsi į teismą, kad išduotų 
indžionkšiną-drausmę prieš 
streikierius. Bet Industri
nio Organizavimosi Komi
teto advokatai parodė, kaip 
korporacija n a c h a 1 iškai, 
provokuojančiai laužo dar
bininkų teises.

Teisėjas L. W. Griffith 
užgynė streikieriams eiti 
ant gelžkelio nuosavybės, 
tarnavusio laužymui strei
ko. Bet teisėjas sykiu už
draudė to (Pennsylvanijos) 
gelžkelio traukiniams įva
žiuoti bei išvažiuoti iš Re
public Plieno korporacijos 
fabrikų Warrene ir Niles.

mejimu.
Ką tik pirm to traukinys 

buvo išvežęs 35 vagonus ap
dirbto plieno iš korporaci
jos fabriko Warrene. Ske- 
binį traukinį tada sergėjo 
100 ginkluotų detektyvų. 
Neužilgo po to sproginys 
dinamito apardė geležinke
lio bėgius prie Niles. Kas 
padėjo dinamitą, dar neži
nia.

Ambridge, Pa. — Prieš 
streikuojančius 500 darbi
ninkų National Electric 
Products kompanijos strei- 
klaužiški vadai Amerikos 
Darbo Federacijos atsiuntė 
50 savo žmonių. Atsiųstieji 
bandė prasilaužti į fabriką. 
Bet streiko pikietai juos at
mušė šalin.

Streikas yra vedamas

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

težius, o Islaimėsit 
Pasauli!

PLIENO BOSAI TRAUKIA 
TIESON PAŠTŲ GALVA
Washington. — Republic 

Plieno korporacija patrau
kė teisman vyriausią Jung
tinių Valstijų paštų virši
ninką J. Farley už tai, kad 
tūlos pašto stotys atsisako 
persiųsti maistą ir kitus 
reikmenis skebams, kuriuos 

šiųdviejų miestų pašto vir
šininkus persiuntinėti reik
menis skebams. Korporaci
ja kaltina Jungtinių Vals
tijų paštų valdybą, kad ji
nai “padarius sutartį” su 
Industrinio Organizavimosi 
Komitetu (CIO).

Johnstown, Pa., birž. 16. 
—Nežinia kas, gal bosų pro
vokatoriai, metė bombą į 
Cambria plieno fabriko kie
mą. Bomba sprogo ore ir 
žalos nepadarė.

Fašistuojantis miesto ma
joras Shields žada pasiųst 
šimtus savo ginkluotų geng- 
sterių prieš Cambria darbi
ninkų streiko pikietą, išdau- 
žyt pikietininkus ir atida
ryt skebams kelią į fabri-

Cleveland, Ohio, birž. 16. 
—Republic ir Youngstown 
Sheet and Tube plieno kor
poracijų prezidentai, guber
natoriaus pašaukti į dery
bas su industrine unija dė
lei streiko baigimo, jau du 
sykiu atsisakė daryt bet ko
kią raštišką sutartį su uni
ja.

London, birž. 16. — Vo
kietija ir Italija oficialiai 
sugrįžo į vadinamą tarptau
tinę “bepusiškumo” komisi
ją. Hitlerio ir Mussolinio 
karo laivai vėl tos komisi
jos vardu “pikietuos” Ispa
nijos vandenis.

Vokietija ir Italija buvo 
atsimetusios nuo tos komi
sijos geg. 31 d. Bet kad 
Anglija ir Francija užtik
rino Mussolinio ir Hitlerio 
karo laivam apsaugą ir 
“saugumo plotus” Ispanijos 
vandenyse, tai naziai ir 
mussoliniečiai vėl sugrįžo j 
“bepus iškumo” komisiją. 
Dabar jie galės dar drąsiau 
veikti prieš Ispanijos res
publiką.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

spėja, kad šiandien bus 
giedra ir tokia pat tempe
ratūra, kaip vakar, New 
Yorke ir New Jersey.

Trečiadienį t e mperatūra 
buvo 80 laipsnių; saulėtekis 
5:23; saulėleidis 8:29.
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Ne Silpnėja, bet Stiprėja
Prakiuro kapitalistinė ir fašistinė 

spauda prieš Sovietų Sąjungą. Dėl su
šaudymo išdavikų Tuchačevskio, Ubore- 
vičiaus, Putnos ir kitų, Lenkijos, Rumu
nijos, Anglijos ir Vokietijos fašistai ir 
.imperialistai skleidžia visokius melus. 
Anglijos reakcinė spauda šaukė, būk 
Raudonojoj Armijoj prasidėję sukilimai. 
Rumunijos dvarponiai ir kapitalistai ap- 
• i

gailestauja išdaviko Jakiros. Lenkijos 
fašistai skleidžia daugiausia melų, būk 
nusižudė 17 oficierių, būk sukilo raudon
armiečiai Priluke, Minske, Mogileve ir 
Charkove. Visa tai melas.

“New Yorko Times” korespondentas 
Maskvoj susisiekė telefonu su savo spe
cialiais žmonėmis gyvenančiais ten ir 
gavo atsakymą, kad jokio sukilimo ne
buvo. Nebuvo ir negalėjo būti. Sovietų 
Sąjungos raudonarmiečiai džiaugiasi, 
kad vidaus reikalų komisariatas sugrie
bė fašistų šnipus. Juk tie šnipai pirmo
je vietoje buvo suokalbininkai prieš 
raudonarmiečių gyvastį.

Hearstas sušuko, būk Charkove suki
lo raitarijos pulkas. Kitas melas. Hears- 
to plunksnabraiža Kari H. Von Weigand, 
kuris senai pranašauja Sovietų žlugimą, 
rašo, kad Sovietai sušaudė “Rraudono- 
sios Armijos smegenis.” Ellas Toben- 
kin mato “Raudonosios Armijos silpny
bę.” Hanson W. Baldwin “Timese” de
juoja, kad Raudonoji Armija “neteko 
veido,” kad “jos autoritetas sumažėjo.” 
“New York Times” editoriale atpasako
jo seną kapitalistinę pasaką, būk sušau
dymas išdavikų yra Sovietų Sąjungos 
silpnybė. Bet iš kitos pusės sako, kad 
Stalinas ir Sovietų valdžia jaučiasi tvir
tai, kad nesibijojo tokius aukštus vadus 
areštuoti ir sušaudyti. Lietuvių fašisti
nė spauda ir kunigų “Draugas” skelbia 
Lenkijos fašistų išmislytus melus, apie 
“sukilimus Raudonojoj Armijoj.”

Tiesa, kad sugauti ir sušaudyti fašis
tų agentai—Tuchačevskis, Uborevičius, 
Jakira ir kiti užimdinėjo aukštas vietas, 
bet tai nebuvo vyriausios Raudonosios 
Armijos smegenys. Sovietų Sąjungos 
visų apsigynimo jėgų priešakyj stovi 
drg. Klementij Vorošilovas. Raudonasis 
Jūrų Karo Laivynas yra vadovybėje Or
lovo, Viktorovo, Kožanovo ir Helerio. 
Priešakyje orlaivyno stovi maršalas T. 
L Alksnis; Tolimųjų Rytų Specialė Rau
donoji Armija buvo ir yra vadovystėj 
maršalo Vasiliaus Blucherio. Ji sau
goja Sovietus nuo Japonijos imperialis
tų. Visos Raudonosios Raitarijos ir ka- 
Žokų pulkų priešakyj yra maršalas Si- 
hianas Budenny. Armijos šefu yra 
hiaršalas Jegorovas. Greta šių vadų 

. dar stovi šimtai armijos vadų, kaip 
kiti vadina, generolų, šimtai korpusų, 
divizijų, brigadų ir pulkų vadų. Tūks
tančiai karo žinovų, baigusių karines 
bnokyklas. Apie šias smegenis buržua
ziniai plunksnabraižos nuduoda nieko 
nežinančiais.
f Niekšus teisė specialis karinis teismas. 
Jo priešakyj buvo teisėjas Ulrįch, o iš ar
mijos vadų dalyvavo maršalai Budenny, 
Blucheris, Alksnis, karvedžiai šapošniko- 
*vas, Bielovas, pybenko ir kiti. Vis tai 
'seni karo veteranai.

Kokias vietas užimdinėjo sušaudyti 
niekšai? Tuchačevskis buvo pakeltas į 

i ’maršalus, buvo įskaitomas vienu iš trijų 
karo komisaro pavaduotoju. Uborevi- 
!cius stovėjo priešakyje Sovietų Baltaru
sijos apsigynimo jėgų. I. E. Jakira buvo 
priešakyj Sovietų Ukrainos apsigyni
mo jėgų; R. P. Eidemanas buvo prie-

šakyj Osoaviachimo orgąnizaci jos. 
(Civilių žmonių organizacijos apsigyni
mui nuo priešų lėktuvų ir gazų). Kiti 
užimdinėjo taip pat svarbias vietas, bet 
ne aukščiausias.

Ar ši išdavystė buvo netikėtas dalykas 
Sovietams? Dar 1 d. gruodžio, 1934 me
tais, Sovietų. Sąjungoj buvo išleistas spe- 
cialis patvarkymas, kad tėvynės išdavi
kams nebus pasigailėjimo, kad kiekvieną 
tokį niekšą, kuris vienokiu ar kitokiu 
būdu silpnins Sovietų apsigynimo jėgas, 
išdavinės užsieniui karo apsigynimo slap
tybes, laukia mirtis. Po to kelis kartus 
“Pravda” ir “Krasnaja Zviezda” nurodi
nėjo, kad fašistinės ir imperialistinės val
stybės įieško sau talkininkų Raudono
sios Armijos eilėse. Drg. Stalinas savo 
kalboje plačiausiai išdėstė, kaip imperia
listai siunčia vieni pas kitus šnipus, ir 
kad jie dar daugiau stengiasi sušnipinėtį, 
kas darosi Sovietų šalyj. Kiek laiko at
gal Sovietai vėl įvedė Armijos Sovietus, 
kur kiekviename pulke, brigadoj, divizi
joj, korpuse, armijos srityj yra tarybos. 
Kareiviai. pildo patvarkymus tik tada, 
kada jie yra pasirašyti tos dalies armi
jos vado ir komisaro. Tarybą sudaro 
trys žmonės, kaip piliečių karo metu. Tas 
viskas buvo padaryta, kad apsaugojus 
armijos dalis nuo išdavystės karo atsiti
kime.

Raudonojoj Armijoj šnipų ir išdavikų 
gaujai vadovavo Gamarnikas, kuris, kai 
tik buvo susektas, patsai pasidarė sau 
g#lą, nes bijojo liaudies teismo. Gamar
nikas, Tuchačevskis, Uborevičius, Jaki- 
ra ir jų sėbrai veikė labai slaptai, atsi
skyrę nuo kareivių, nes jie žinojo, kad 
kareiviai tėvynės išdavikų nepasigailės. 
Šnipų gauja turėjo ryšius su Vokietijos 
fašistais. Vėliausi*daviniai parodo, kad 
jie buvo parsidavę ir Lenkijos, ir Rumu
nijos fašistams. Jų purvinas užsiėmimas 
buvo išdavimai planų apie Armijos ju
desį, tvirtumas, o karo metu išdavimas 
ir atidarymas fronto. Uborevičius sto
vėjo Baltarusijoj, o Jakira Sovietų Uk
rainoj. Tai Sovietų Sąjungos rubežiai 
su Lenkija ir Rumunija. Tai ant šių 
kraštų ruošėsi pulti Vokietijos fašistai. 
Hitleris, turėdamas armijos priešakyj 
tokius išdavikus, nuolatos kalbėjo apie 
pavergimą Sovietų Baltarusijos ir Uk
rainos. Hitleris, Lenkijos fašistai ir ki
ti Sovietų priešai neturėjo vilties lygioj 
kovoj nugalėti Raudonąją Armiją, kuri 
yra galinga pasiryžime, išsilavinime, ge
rai technikiniai aprūpinta. Jis ir kiti 
Sovietų neprieteliai j ieškojo ir rado išda
vikus, kurie turėjo fašistams pagelbėti 
laimėti karą.

Sugriebimas išdavikų gaujos, nuteisi
mas ir sušaudymas, tai yra lygus žygis 
laimėjimui didžiausio karo mūšio. Juk 
jų tikslu buvo pražudyti šimtus tūkstan
čių raudonarmiečių. Juk jie taip turėjo 
vesti tas armijos dalis, kad kuo leng
viausiai fašistai galėtų jas sumušti. Vo
kietijos ir Lenkijos fašistai jaučia didelį 
smūgį nes tai jų pagelbininkai susekti ir 
sunaikinti.

Ar raudonarmietis gali gailėtis išda
vikų? Tik “Draugo” redaktoriai tą gali 
prileisti. Kiekvienas raudonarmietis 
džiaugiasi, kad Sovietų vidaus reikalų 
komisarijatas susekė ir sunaikino jų di
džiausius neprietelius! Kiekvienas So
vietų Sąjungos pilietis ir draugas džiau
giasi, kad neprieteliams laiku pastotas 
kelias.

Niekšai, sugauti atliekant fašistinių 
šunų darbą, gavo užpelnytą mirtį. So
vietų liaudis juos sunaikino. Jie bus at
menami, kaipo didžiausi Sovietų žmonių 
neprieteliai. Sugavimas jų, nuginklavi
mas, pristatymas neginčijamų dokumen
tų apie išdavystes, kad net patys šnipai 
neturėjo kito kelio, kaip tik prisipažinti 
prie savo niekšysčių, tik parodo, kad So
vietų Sąjungos liaudis turi gerą apsau
gos aparatą, kuris laiku apsaugoja savo 
piliečius nuo nelaimės.

Nors priešai rašo, kad Sovietų Sąjun
ga “susilpnėjo,” bet jie patys jaučia, kad- 
ji sugavus gaują, sunaikinus ją, surankio
jus jų pasekėjus ne susilpnėjo,.bet sutvir
tėjo. Kai fašistai drįs užpulti Sovietų 
Sąjungą, tai jie sutiks Raudonąją Armi
ją vedamą ne parsidavėlių, bet ištikimų 
revoliucijos vadų,—armiją, kuri sunai
kins kiekvieną, kas tik išdrįs užpulti so
cializmą kuriančią šalį.

Penkiolika Valstijų Duos Ateiviams 
Senatvės Pensijas

•----------- -------- - h---------------------------------------
Ateiviai su ilgu apsigyvenimo 

rekordu New. Yorko valstijoje 
gaus senatvės pensijas, jeigu 
tik bilius, kurį dabar valstijos 
legislatūra svarsto, taps įstaty
mu. šis bilius sako, kad “bile 
žmogus, kuris Jungt. Valstijose 
gyveno nepertraukiamai dvi
dešimts metų prieš padavimą 
senatvės pensijos aplikacijos ir 
kuris pareiškė jo norą tapti 
Amerikos piliečiu, galės prašy
ti senatvės pensijos.”

Dabar 15 valstijų pavėlina iš
mokėjimą senatvės pensijų atei
viams, pagal nekuriu sąlygų. 
Minnesota ir Montana reika
lauja, kad aplikantai būtų Ame
rikos piliečiais, arba jeigu atei
viai, tai tose valstijose privalo 
gyventi per 25 metus.

Rhode Island 20 metų rezi
dencija ir Wyoming 15 metų 
rezidencija pavėlins nepilietį 
prašyti senatvės pensijos.

Senatvės pensijos įstatymai 
Arkansas, Connecticut, Dela
ware, Georgia, Louisiana, Mis
sissippi, Nebraska, New Meksi
ko, So. Dakota, Tennessee, ir 
Utah duodą lygias privilegijas 
nepiliečiams ir piliečiams, jos 
reikalauja, kad 5 iš 9 metų 
prieš padavimą pensijos aplika
cijos turi būti praleistos valsti
joje.

Bet turime atydą kreipti į 
faktą, kad mažai iš tų penkio
likos valstijų, kurios duos se
natvės pensijas nepiliečiams, tu
ri didelį ateivių gyventojų 
skaitlių. Svarbiausias argumen
tas duoti ateiviams senatvės 
pensijas yra, kad ateiviai moka 
taksus—ar tai tiesiog ar “pa
slėptus” taksus—sykiu su pilie
čiais. Keliose valstijose senatvės 
pensijų fondus įsteigia specia
liai asmeniški taksai, arba taip 
vadinami “sales” taksai. Aišku, 
kad ateiviai lygiai su piliečiais, 
moka pinigus į'tuos fondus.

Svarstant šitą visą klau
simą — mokėti senatvės pensi
jas nepiliečiams, mums prisimi- 
na nusistatymas nekuriu teis
mų, kurie svarsto natūralizaci
jos reikalus, ypatingai vakari
nėse valstijose. Pav., Los Ange
les-teisdariai pereitais metais 
atsakė natūralizacijos aplikaci
jas daugeliui senų žmonių, ku
rie gyveno šitoje šalyje per ilgą 
laiką ir iki dabar nekreipė aty- 
dos į pilietystę, ir kurie dabar 
jieško jos vientik gauti senat
vės pensijas.

Nesenai Washingtono valsti
joje teismai atsakė peticiją at
eivio, kuris atvyko į Jung. Val
stijas 1890 m., bet kuris prašo 
pilietystės tik, kuomet jo vals
tija priėmė senatvės pensijos 
įstatymą. Teisdarys sakė—“pi- 
lietystė yra rimtas dalykas ir 
neša su savim ypatingas užduo
tis, ir nereik jos prašyti vientik 
kad sulaukti kokių naudų iš val
stijos arba šalies.

FLIS.

Maskva. — Galutinai pri
rengiama Sovietų lėktuvas 
skristi iš Maskvos į San 
Francisco. Jis lėks virš Le
dinio Vandenyno.

Meksikos Darbininkai Laimė
jo Sėdėjimo Streiką

Mexico City.—Kada 1,200 
plieno darbininkų La Con- 
solidada fabrike pradėjo or
ganizuotis į uniją, fabri
kantai išmetė iš darbo visą 
darbininkų komitetą. Dėlto 
darbininkai sustreikavo sė
dėjimu ir po 48 valandų pri
vertė bosus priimt atgal vi
sus išmestus darbininkų va
dus.

Meksikos p r e z i d entas 
Cardenas taipgi paveikė fa
brikantus, kad priimtų at
gal visus unijos veikėjus ir 
streikierius. Tai pirmas 
meksikiečių laimėtas sėdėji
mo streikas. La Consolida- 
da yra Amerikos kapitalis
tų nuosavybė. 1

Darbininkai, Mokiniai Užgiria 
Išdavikų Sušaudymą

Maskva. — Sovietų fabri
kų darbininkai priima re
zoliucijas, užgirdanti, kad 
Sovietų vyriausybė sušaudė 
Tuchačevskį ir septynis ki
tus šnipus-išdavikus, buvu
sius komandierius, kurie 
tarnavo Hitleriui prieš sa
vo šalį. Prakeiksmo rezo
liucijas prieš tuos išdavikus 
išneša net maži pradinių 
mokyklų mokiniai.

siąs; apyg. teismas Markevi
čių už tai nubaudė trejais me
tais s. d. kalėjimo.

Markevičius padavė apelia
cijos skundą, kuris V. 15 ir 
buvo sprendžiamas. Teisiama
sis Markevičius savo apel. 
skunde nurodo, kad jo žmona 
su nukentėjusiu flirtavus, tai 
jis ir parašęs grąsinantį laiš
ką, tačiau laišką pasiuntus 
kerštaujanti žmona.

Rūmai Markevičiui bausmę 
sumažino iki pusantrų metų s. 
d. kalėjimo.

Haverhill, Mass.
Jau ilgai laukti kalbiniai 

judžiai “Ispanija Liepsnose” 
(Spain in Flames), pagaliaus 
čionai bus matomi ir girdimi 
italų svetainėj, Victor Em
manuel Hall, 94 River St., bir
želio 18 d., kaip 8 vai. vak.

Kas matė ir girdėjo, tai vi
si sako, kad tai labai geras ir 
žingeidus Ispanijos įvykių aiš
kinimas, o kadangi šiuom tar
pu labai daug žmonių žingei- 
dauja kas laimės Ispanijoj — 
demokratija ar fašizmas, tai 
čia bus gera proga daug ko 
pasimokinti. Taigi dėl savo ir 
kartu dėl Ispanijos darbinin
kų naudos, ateikite visi. Įžan
ga tiktai 25 centai. Rengia 
Bendras Komitetas dėl Ispa
nijos Demokratijos.

Darbininkė.

LIETUVOS ŽINIOS
Posėdžiavo Europos Azijos 

Geležinkelių Tarifine 
Komisija.

Šiomis dienomis Berlyne po
sėdžiavo Europos Azijos susi
siekimo tarifine komisija, kuri 
svarstė įvairius susisiekimo ta- 
rifinius reikalus. Lietuvos ge
ležinkeliams toje komisijoje 
atstovavo Ekonominės direk
cijos ein. rinkliavų skyriaus 
viršininko pareigias p. Zubrys.

Geležinkelių Valdyba Vokieti
joje Padarė Didelį Užsakymą

Šiomis dienomis geležinke
lių valdyba pasirašė sutartį su 
Vokietijos firma “Vaggon und 
Maschinenbau” keturiems va
gonams pagaminti ir pristaty
ti. Už tuos keturis vagonus su
tarta 693 tūkst. 638 lt., ir an
trą sutartį su “Maschinenfab- 
rik Augsburg, Neurenberg A. 
G.” keturiems prikabinamiems 
automotristų vagonams paga
minti ir pristatyti. Už šiuos va
gonus sutarta 458 tūkst. 688 
lt.

Wilkes Barre, Pa.
Birželio 11 d. Šiaurės Ameri

kos Komitetas Gynimui Ispani
jos Demokratijos surengė pra
kalbas. Buvo net trys kalbėto
jai. Pirmas kalbėjo d. J. Dean, 
■A. K. P. vietinės sekcijos orga
nizatorius; antras kalbėjo italas 
darbininkas, sakoma, pasakė la
bai gerą prakalbą; trečias kal
bėjo prof. Julian Lacalle—is
paniškai ir angliškai. Jojo kal
ba visiems labai patiko.

žmonių nebuvo daug, bet, 
vienok, likosi suteikta finansi
nė parama Ispanijos kovoto
jams prieš juodąjį fašizmą.

Buvo planuojama daryti rin
kliavos ant kampų gatvių, bet 
miesto viršininkai nedavė lei
dimo ir tokiu būdu tas svar
bus darbas tapo sutrukdytas.

Šiomis dienomis čia pasimirė 
plačiai žinomas šio miesto gy
ventojas Vincas Vaičiulionis. 
Tapo laidotas 12 d. birželio su 
bažnytinėmis apeigomis.

Prakalbose Buvęs.

Iš Žmonos Meilužio Grąsinda- 
mas Reikalavo 1OO Lt.

Gastilionių km. Rumšiškės 
vals. . Antanas Markevičius 
buvo patrauktas kaltinamuoju 
už tai, kad paštu pasiuntė 
kaimynui grąsinantį laišką, 
reikalaudamas nurodytoje vie
toje, po kryžium, padėti 100 
lt., o jeigu kaimynas nepadė- 
siąs 100 lt., tai Markevičius jį 
nušausiąs ir trobesius sudegin-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Ketvirtad., Birželio 17,19OT*: J 
================== “

Lenkų Spauda Sako, Tucha- 
čevski Pritarė Nariam

Varsa va.—Lenkijos spau
da pripažįsta, jog buvęs 
Raudonosios Armijos ko
ma ndierius T u c h a čevski, 
sušaudytas Sovietuose kai
po išdavikas, buvo palan
kus Vokietijai.

Lenkų buržuazijos laik
raščiai rašo, kad klysta tie, 
kurie įsivaizduoja, būk So
vietų valdžia “silpnėja.”

Great Neck, N. Y.
Pereitą sekmadienį teko pra

leisti su greatneckiečiais. Ir 
nesigailiu: smagiai pasikiemi
nėjau, pasimačiau su savo drau
gais ir pažįstamais. Jie visi 
buvo malonūs.

Iš pašnekesių patyriau, kad 
šios kolonijos mūsų draugai vi
suomeniniuose dalykuose neuž- 
sileidžia didmiesčiams. Pavyz
džiui, Ispanijos liaudies kovų 
rėmime jie labai gražiai dar
buojasi : surinkę nemažai dra
bužių ir net pinigų. Tame dar
be gražiai pasidarbavo dd. J. 
Linda, M. Mekionis, P. Bėčis ir 
kiti.

Liet. Am. Piliečių Kliubas pe- ( 
reitam savo susirinkime parė
mė Ispanijos liaudies kovas 
prieš fašizmą su $5. Tai gra
žus darbas. Gauta piniginės 
paramos ir iš pavienių.

Vasaros metu Great Neckas 
panašus į kokį didelį daržą: 
viskas paskendę žalumoje, visur 
gėlės, žydinti medeliai.

Apart senesniųjų veikėjų, čia 
pradeda rodyti daug energijos 
ir sumanumo kai kas iš jaunes
niųjų. Ypač žymėtina jauna
sis Petras Grigaliūnas, Jonas 
Petrauskas ir Anita Grigaliū- 
niutė. Jie jau dabar yra veik
lūs jaunuoliai, o ateityje, ma
nau, jie gali būt dar veikles
niais ir naudingesniais.

Vakarop su draugais Lindais 
nusidavėme pp. Kasmočių užei- 4 i 
gon. Ir pataikieme ne ant tuš
čių jų... Antanas Kasmočius 
atžymėjo savo varduves, tai tą
ja proga duosniai visus pavai
šino. Savo puošniame parke 
nukrovė stalus valgiais ir gėri
mais ir prašė nesivaržyti. Sve
čių buvo virš 100 ir visi buvo 
pilnai patenkinti. Buvo nema
žai ir brooklyniečių.

“L.” Rep.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Skaudžios Mėnesinės. Visaip 
Pasitaiko Per Miegą

w® h a
□ ®

Republic Steel Korporacijos darbininkai, Clevelande, 
išėję streikan pikietuoja fabrikus.

Drauge gydytojau, mane la
bai vargina mėnesinės. Jos 
man būna į 5 savaites ir į 6 
savaites, o kai kada ir į 2 mė
nesiu, bet taip pasitaiko į me
tus vieną kartą, bet šiaip tai 
jau visuomet pertraukia per 4 
savaites. Ir, kai sueina jau mė
nuo laiko ir atsiranda mėnesi
nės, tai tuomet nelabai spau
da, bet, jeigu mėnesinių nėra 
tą dieną, tai mane suima toks 
skausmas ir lyg koks silpnu- ■ 
mas, iki mėnesinės atsiranda. I 
Tada dedu ir karštus kompre
sus, bet neatleidžia, iki aš net 
kelis kartus išsivemiu, palieku 
silpnutė, tai ir skausmai perei-1 
na. Mėnesinės tai pasirodo, tai 
vėl ne, ir taip tęsiasi ir po 7 ■ 
dienas. Taip man esti jau nuo ' 
19 metų amžiaus. Dabar man 
eina 25-ti metai.

Ir dar kas. Aš kai kada per 
miegą susišlapinu. Aš susap
nuoju, kad kur nors nuošaliai 
tą darau — ir negaliu išsibū- 
dint. Bet, kai kiek išbundu; tai 
iš išgąsčio net drebu. Ir aš per 
miegą kartais kalbu, atsikeliu 
ir paimu, kas man pasimaišo. 
Gal man yra išgąstis? Aš da
bar pradėjau valgyt medų jau 
du mėnesiai, tai per tą laiką <

nebesusišlapinu ir geriau jau
čiuos. Malonėkite patarti- per 
“Laisvę”. Ačiū.

Atsakymas
Manau, kad jums, drauge, 

yra stambių mitimo trūkumų. 
Dėl stokos vitaminų ir minera
lų gali bile kas negerai orga
nizme pasidaryt — ir pasida
ro. Jums kibk geriau pradėjo 
jaustis nuo medaus. Medus — 
geras daiktas: vartokite jp4 
Bet reikia jums ir šiaip įvai
raus gyvo, natūralinio maisto, 
— daugiau nevirtų daržovių, 
vaisių, uogų, nors galima ir 
džiovintų ir konservuotų. Rei
kia ir pieniškų, kiaušinių, švie
žios mėsos, jūros žuvų,, viso 
grūdo duonos. lodo tinktūros 
imkite po lašą, ,su pienu, kas 
pora d ienų.Thyroid gland, i/2 
gr., 1OO tablets — po vieną 
prieš valgymą. Brewers yeast 
tablets — po 5 ir po daugiau, 
net po 10 tablečių prieš val
gymą. Cod liver oil — bent po 
šaukštą kas dieną. Jei negali
te, tai bent cod liver oil con
centrate tablets — po porą ta
blečių po valgio. Visa tai var
tokite ilgai. Tai bus naudon 
visam organizmui, ir mėnesi
nės susitvarkys ir kiti galai. 
Būkite ant saulės, ant oro daž
niau.
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Ispanija ir Karo Pavojus

Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July

Dvi Orkestras Grieš Šokiams

marškiniams, pareiškė, kad, suotinam piliečių balsavi-

dieną Segovia fronte įvyko j italų, užmuštų Ispanijoj, 
ore mūšis tarpe 25 itališkų ' Pri®. Malagos. Mussolmis

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
Ši

<b

<♦>

<♦>

NAUJOS KONSTITUCI
JOS PLANAS AIRIJAI

Dublin, Airija. — Seimas 
62 balsais prieš 48 priėmė 
planą naujos konstitucijos, 
kurią parašė prezidentas de 
Valera. Jinai bus leista vi-

"LAISVES" PIKNIKAS

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

kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 j Savaitę.

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

Tuo jaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

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

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

sodną, tyram ore pasišokt ir pasivaišint.

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

Degtinių, Vyno ir Alaus

Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

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

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto 

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

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

Josephine Kasmočius Pavilion
Šiuomi pranešama, kad Mrs. Josephine Kasmočius 

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

Puslapis Trečias

Tautų Lyga ir Ispanija
Vokietijos, Italijos ir Is

panijos fašistai pasiuto dar 
ir todėl, kad gegužės 27 
dieną jie reikalavo Tautų 
Lygoj pripažinti Ispanijai 
valdžia tik fašistų generolo 
Francisco Franco valdžią. 
Penkiasdešimties šalių at
stovai pripažino legališka 
valdžia Liaudies Valencijos 
valdžią. Tai buvo politinis 
fašistams smūgis. Čia pat 
Ispanijos liaudies valdžia 
įteikė dokumentus, paro
dančius, kaip prieš ją be 
karo paskelbimo kariauja 
Italija ir Vokietija. Dau
giau dokumentų buvo prieš 
Italiją. Mussolinis, veikiau
siai, subaubė prieš Hitlerį. 
Hitleris griebėsi “Deutsch- 
lando” ir Almerijos provo
kacijos, kad nebūti skolin
gu.

Tautų Lygai įteikta do
kumentai ir apie budelišką 
Almerijos bombardavimą;

Pabaiga gegužės ir pir
mas trečdalis birželio paro
dė aiškiai, kokis didelis pa
saulinio karo pavojus yra iš 
fašistų karo Ispanijoj. Tik 
per plauką neužsidegė nau
jas pasaulinis karas.
“Deutschland” ir Almerija

Gegužės 29 dieną liaudie
čių lėktuvai skrido bombar
duoti Ivize salą, fašistų

. prieplaukas. Ten prieš Lon
dono Nesikišimo Komiteto 
patvarkymą buvo Vokieti
jos karo laivai, kurie netu
rėjo teisės ten būti. Matyt 
jie buvo atvežę fašistams 
ginklų ir amunicijos. Vokie
tijos fašistai, pamatę at
skrendant lėktuvus, atiden
gė j juos ugnį. Lėktuvai at
sakė numesdami dvi bom
bas. Jos taip gerai pataikė, 
kad kiaurai perėjo šarvuo
čio “Deutschlando” denį, 
užmušė 25 jūreivius ir daug 
sužeidė. Laivas buvo pradė
jęs skęsti.

Gegužės 31 dieną Vokie
tijos fašistų šarvuotlaivis 
“Admiral Scheer” su pen
kiais naikintojais pribuvo 
prie Almerijos prieplaukos 
ir bombardavo nekaltus ci
vilius gyventojus. Fašistai 
paleido virš 300 didelių kul
kų į miestą. Tai bjaurus bu-: lūs ir užfrontę. Dabar ji1

grūdo fašistus 14 mylių at
gal ir prisiartino prie La 
Granja. Fašistai buvo pri
versti patraukti spėkų iš 
Bilbao fronto, kad išlaikyti 
frontą nuo pralaužimo. Šis 
liaudiečių pasistūmimas ro
do, kad jų armija tinkama 
užpuolimui. Fašistai buvo 
labai gerai apsikasę, - bet 
liaudiečiai išmetė juos iš tų 
tvirtumų.

Fašistai vis bombarduoja 
Madridą, tuom padarydami 
nuostolių civiliams žmo
nėms.

Katalonijos fronte buvo 
“ramu.” Tik 7 d. birželio 
fašistų kruzeris bombarda
vo Palamos prieplauką. Iš 
Gibraltaro praneša, kad fa
šistai priverčia liaudiečius 
belaisvius budavoti fašis
tams tvirtumas, o paskui 
belaisvius sušaudo, kad ne
išneštų api© jas slaptybių.

Karo Laivynų Judesis
bet Lyga visus dokumentus I T^asi^A^ru?.eris 
perdavė užsimerkusiaTn 
Londono Nesikišimo Komi
tetui.
Pas Liaudiečius ir Fašistus

Ispanijos liaudies valdžia 
gavo visų partijų pritarimą. 
Ji sutvarkė armijos reika-

delių ir piratų žygis. Tai pasidarė daug galingesnė, 
atviras karas prieš Ispani-! 
ją ir provokacija pasaulinio 
karo.

Po to Vokietijos ir Ita
lijos fašistai demonstraty
viai apleido Londone suda
rytą Nesikišimo į Ispani
jos Reikalus Komitetą, pa- 
reikšdami, kad jos taip elg
sis, kaip fašistams geriau. 
Vokietijos fašistai daugiau 
karo laivų pasiuntė į Vi- 
duržemines Jūras, o Itali
jos fašistai akiplėšiškai pa
sauliui užreiškė, kad jie 
stabdvs ir skandins visus 
Sovietų Saiunros laivus, 
plaukiančius į Ispaniją.

Anpdiia ir Franciia pasi
tarė įteikė Vokietijai pro
testą prieš bombardnvima 
Almeriios. Bet tuom kartu 
ir Ispanijos valdžiai netei
singą protestą prieš ios or
laiviu žygį. Italijos fašistai 
pradėjo rašyti, kad jie siųs 
savo armiją atviram karui, - . v. ,
prieš Ispaniją. Jungtiniu peties ,ir mangano kasyk- 
Valstiiu eilė pažangesniu lo,s ,Gaml?° kur
senatorių ir kongresmanų ^a\Aka?!^akstai„„^„ei°, 5„°f 
priešakvi su Jerrv J. O’Co
nnell ir EI. D. Thomas pa
smerkė Vokietijos fašistų 
karą prieš Ispaniją. Angli
jos suiudo darbo uniios

davo Katalonijos pakraštį, 
bet pamatęs lėktuvus ir at
sakius liaudiečių kanuolėms 
nuo krašto, jis užsidengė 
dūmų skraiste ir pabėgo.

Italijos ir Vokietijos sub- 
marinai gelbėja fašistams. 
Gegužės 30 d. nuskandino 
liaudiečių prekybos laivą 
“Ciudad de Barcelona”. Žu
vo apie 200 žmonių.

Ispanijos Valencijos val
džia perdavė du karinius 
laivus, naikintojus, “Jose 
Luis Diez” ir “Ciscar” Bas- 
kijos valdžiai. —>

Aviacijos Veiksmai
Aviacija abiejų pusių

I Ji turi pilną pasitikėjimą 
karą laimėti. Apskaitliuoja, 
kad fašistų pusėj yra iki 
100,000 vokiečių ir italų 
fašistų. Svetimomis jėgo
mis nenugalėti Ispanijos 
liaudį. Nepaėmimas Bilbao 
prieplaukos rodo , fašistų 
spėkų sumenkėjimą. Jeigu 
fašistai Bilbao ir paimtų, 
tai dar nereikštų jiems ka
ro laimėjimą, gi jo nepaė
mimas puldo jų dvasią.

Tuom kartu Ispanijos fa
šistai mano, kad jie karą 
laimės, nes juos labai remia 
Italija ir Vokietija, kurios 
negali prileisti karą pralai- į----  — ---- ------- - ~~
mėti, nes tai jų karo pralai- j vąnt Valencijos.. Jie^ uz- 
mėjimas. Fašistai vis mano, i^ušė^apie 100 ^civilių žmo- 
kad liaudiečiai dar negali 
sėkmingai vesti užpuolimo 
karą, be ko negalima fa
šistus sumušti. Jie nori ga
lutinai patraukti Angliją 
savo pusėn ir užtikrino An
glijos kapitalistus, kad jų

000,000 svarų sterlingų, ne
bus paliesta, jeigu fašistai 
laimės. Generolas Franco 
paskyrė savo pasiuntinius 
Vokietijai ir Italijai. Į Vo- 

D^PrSuSUClTas atšali ^eti^ .a^m1i.r.°1^ Antoaio 
Vokietiios ir Italiios fašistu .MaZaz> 1 Itallją ^ra^ Me‘ 

' neses.
Bilbao Fronte

Bilbao fronte fašistai sto
vi ant vietos. Smarkiai vei
kia jų orlaiviai ir bombar
davo kalną San Pedro, bet 
be pasekmių. Vis traukia 
daugiau jėgų. Jiems vėl pri
buvo 14,000 maurų ir italų 
į pagelbą. Baskiečiai skau
džiai apkūlė fašistus Lemo
nos srityj ir buvo atėmę 
kalną. Bet už poros dienų 
fašistai po sunkių mūšių vėl 
atgriebė tą kalną.

Skaudžiausį smūgį fašis
tai gavo, kada jų genero
las Emilio Molą, 3 d. bir
želio, su penkiais savo pa- 
gelbininkais, gavo galą. 
Naujas fašistų komandie- 
rius bus generolas Fidel 
Davila.

Madrido Fronte
Birželio 1 dieną liaudie- 

čiąi užpuolė fašistus La 
Granja—Segovia fronte. Į 
porą dienų liaudiečiai nu-

karo apetitus, nes jiė pasi
juto, kad prieš juos yra So
vietų Sąjunga, Franci j a, 
pasipiktinimo balsai auga 
Anglijoj ir Jungtinėse Val
stijose, kuomet jie talkinin- 

. kus matė tik Japonijoj.
Italijos fašistij lojimas, 

. kad jie skandins Sovietų 
Sąjungos laivus yra isteri
kų šauksmas. Teisingai 
Londone Frederick T. Bir- 
chall pareiškė, kad “Sovie
tų Sąjunga nėra Ispanija, 
jos prieplaukas negalima 
bombarduoti, kaip Almeri- 
ją. Ji turi geriausią pasau
lyje orlaivyną, armiją ir 
galingą laivyną”

Sovietų Sąjunga atsinešė 
ramiai, šaltai į fašistų iste
riką. Ji pareiškė, kad tai 
pasekmė Italijos ir Vokie
tijos fašistų pralaimėjimų 
Ispanijoj, tai pasiutimo 
garsai. Ji atžymėjo, kad 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai žaidžia su ugnia, kurioj 
gali nudegti nagus.

jie sunaikino 65 liaudiečių 
lėktuvus.

Bet faktas yra tame, kad 
dabar Ispanijoj fašistai turi 
daug daugiau, lėktuvų, kaip 
pirmiau. Kasdien eina bom
bardavimai ir mūšiai ore. 
Pirmiau fašistai vengė liau- 
diečius susitikti ore.

Kas Naujo Kitur?
Rumunijoj lankėsi Len

kijos prezidentas Moscickis. 
Finlandijos valdžia pagerbė 
proga 70-ties metų sukak
tuvių feldmaršalą baroną 
G. Mannerheimą, budelį, 
kuris daug finų išžudė. 
New Yorko majoras LaGu
ardia sako, kad miestas tu
pi būti 100% unijinis. Ame
rikos rabinai pasmerkė Vo
kietijos fašistus už Almeri
jos bombardavimą. Chica- 
goj laidotuvėse plieno dar
bininkų dalyvavo apie 10,- 
000 minia. Laike Kapų Die
nos Jungtinėse Valstijose 
žuvo virš 200 žmonių. Fran
ci jo j apsivedė buvęs Angli
jos karai. Windsor ir ame
rikietė Simpsonienė. Mont
real ispanas sukūlė Hitle
rio paveikslą Vokietijos 
konsulate. Romos katalikų 
popiežius proga 80-ties me
tų sukakties gavo naują au
tomobilių.

Franci ja ir Anglija įspėjo 
Hitlerį ir Mussolinį, kad 
karas prieš Ispaniją reikš 
pasaulinį karą. Tuom kar
tu Anglija pasižadėjo būti 
ištikima Hitleriui, jeigu jis 
karo nepradės. Anglijoj 
girdisi balsai už tai, kad už
daryti Vokietijos karo lai
vams Gibraltaro perlają ir 
neleisti juos į Viduržemi- 
nes jūras. Anglija daro 
nusileidimus Hitleriui ir 
Mussoliniui, kad juos gavus

Pranešimas Visoms Naujo
sios Anglijos Progresyvėms 

Draugijoms

smarkiai veikia. Pabaigoje atgal į Nesikišimo Komite- 
praeito mėnesio devyni liau
diečių lėktuvai bombardavo 
Palmą prieplauką, Baleari- 
ko saloje, kur fašistai gau
na ginklus iš Italijos. Gegu
žės 28 d. penki fašistų ita
liški “Caproni” lėktuvai nu
metė 50 bombų po 300 sva-

nių. Sekančią dieną fašistų 
lėktuvai bombardavo Bar- 
celoną. Liaudiečių priešor- 
laivinės kanuolės nuvijo 
juos. Apie 100 žmonių su
žeidė, 70 užmušė.

Birželio 6 dieną 24 fašis
tų bomberiai lydimi greitų 
apsigynimo lėktuvų numetė 
apie 400 bombų ant kalno 
prie Lemonos. Tą pat dieną 
ore mūšyj Samorrosto fron
te liaudiečiai numušė vieną 
itališką bomberį “Savoia- 
81” ir mūšio lėktuvą “Fiat”. 
Bilbao fronte pirmiau vei
kė vokiški lėktuvai, dabar 
priviso itališkų. Birželio 3

Franci jos policija sulaikė 
ant Ispanijos sienos du tro- 
kus su sprogstančia medžia
ga. Blumas kalba, kad pa
saulis greitai “nusigin
kluos.” Juokinga kalba da
bartiniu metu.

Japonijoj a t s i statydino 
fašistuojanti generolo Ha- 
vashi valdžia. Naujas ka
binetas sudarytas priešaky
je su princu Kenoe.
... Hitleris -apdovanojo me
daliais Mussolinį ir jo žentą 
Ciano. Mat, tuom jis išrei
škė Vokietijos ir Italijos 
vienybę būsimame kare. 
Hitleris, kalbėdamas rud-

reikia dar daugiau didinti 
armija. Vokietiios fašistai 
veda karą prieš katalikus. 
Iš Švedijos praneša, kad 
Baltijos jūrose manevruoja 
dalis Vokietijos karo laivu.

Italijoj pirmu kartu pa
skelbta spaudoje 62 vardai

pasitiko Vokietijos karo mi
nister}. generolą feldmarša
lą Blombergą ir rodė jam 
armija, laivyną ir orlaivy- 
ną. Paskui darė karinius 
suokalbius nrieš Ispanija. 
Italiios fašistai per radio 
kursto arabus prieš Angli
ja. kad privertus ja nusilei-

fašistu lėktuvų ir liaudiečių 
orlaivių. Liaudiečiai numu
šė 6 fašistų lėktuvus. Birže
lio ’7 dieną liaudiečių lėktu
vai subombardavo fašistų 
gelžkelį Granadoj ir uždegė 
kareivines.

Gegužės 30 dieną fašis
tų 100 lėktuvų bombardavo sti Ispanijos reikalais, 
baskiečių pozicijas. Tą die-i Sovietų’ Saiunoroj prave- 
ną jie pasigyrė, būk Albe- 
ricia orlaivių lauke sunaiki
no 50 baskiečių lėktuvų. 
Birželio 2 dieną fašistų lėk
tuvai bombardavo Madrido 
priemiesčius. Sekančią die
ną fašistai paskelbė, kad 
Guadarrama fronte būk oro 
mūšyj numušė 15 liaudiečių 
lėktuvų. Bet jau 4 d. birže
lio fašistai skelbė, kad į dvi 
savaites jie numušė ir su
naikino 24 liaudiečių lėktu
vus. Iš to matosi, kad fa
šistai meluoja, juk pagal jų 
pirmesnius pranešimus išei
na, kad tik 2 ir 3 d. birželio

Draugės ir draugai, kurie 
Įvertinate jaunuolių organiza
cinį darbą ir meną, neabejoju, 
kad ir šį sykį ne tik įvertinsi
te, bet dar paremsite, dalyvau
dami jų parengime.

Rugpj. (A u g u s t) 29-tą, 
1937 m., Lawrence, atsibus 
Lietuvių Meno Sąjungos An
trojo Apskričio metinis pikni
kas, kurį rengia minėto aps
kričio septyni chorai. Apie 
pikniko programą bus , skel
biama vėliau, bet aš tiek galiu 
pasakyti, kad šis piknikas bus 
skirtingesnis negu kiti, nes per 
chorų apskričio konferenciją 
buvo daug diskusuota apie pri- 
rengimą skirtingesnės progra
mos negu paprastai piknikuo
se kad esti. Reikia turėti min
tyje, kad tą išvažiavimą ren
gia septyni skirtingų miestų 
chorai, kuriuos sudaro ener
ginga jaunuomenė, todėl nea
bejotina, kad ką įdomiau gali 
suregti negu pasenusieji veikė
jai. Nors, žinoma, senesniųjų 
patyrimai ir jų patarimai visa
da turi būti priimami, taip ir 
šiuo sykiu keletas senesnių pa
deda vadovybėje. Apart pata
rimų, januomenei reikalinga 
parama iš senesnių žmonių pu-, 
sės. Todėl ir šiuo sykiu krei- j 
piamės į visas pažangiąsias, Į 
meną mylinčias organizacijas, 
netik nerengti nieko tą dieną, 
kas pakenktų mūsų parengi- i 
mui, bet visa energija jį pa
remti.

Mes dažnai girdime obalsį 
—“Svarbu jaunuomenę įtrauk-; 
ti į organizacinį darbą.” Tas | 
yra teisingas obalsis, bet vien 1 
pasakymu neįgyvendinsime. į 
Mes jį įgyvendinsime daug 
greičiau, paremdami jaunuolių 
organizacinį darbą. Paremti 
galima: finansiniai, materia
liai ir moraliai. Materialiai ga
lima prisidėti prie jų su dar
bu ; bet kalbant apie moralį 
parėmimą, čia jau pakeliamas 
gilus klausimas, bet trumpai 
sakant, senesnieji gali jau- 

’ niems perduoti savo pergyven
tus patyrimus, patarimo būdu, 
bet niekuomet negali reika
lauti, kad vaikai sektų vien sa
vo tėvų pėdomis, nes gyveni
mas kasdieną keičiasi, todėl 
kiekviena žmonijos karta kei
čia savo gyvenimo būdą.

A. Kandraška,
LMS Antrojo Apskr.

Vice-Organizatorius.

, mui.
Pirmiau buvęs Airijos 

prezidentas Cosgrove prie
šinasi tokiai naujai konsti
tucijai. Sako, kad jinai per
daug duoda teisių preziden
tui ir ministeriui pirminin
kui ir gali tarnaut suvaržy
mui žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvės.

damas apsivalvmas visose 
įstaigose. Buvęs Raudono
sios Armijos anšvietos mar
šalas Gamarnikas nusižudė; 
sako, buvo susirišęs su troc- 
kistais. Raudonosios Armi
jos vadai pasitiki, kad iie 
atrems bent kokį imperiali
stų ir fašistų užpuolimą. 
Budavoja didesnį karo jū
rų laivvna. Smerkia Ang
lijos nuolaidavimą Vokieti
jos ir Italijos fašistams, nes 
tas tik daugiau karą priar
tina. Specialė komisija ga
mina naują Penkių Metų 
Planą.

Policijos Užpuolimas ant 
Plieno Streikierių 

Johnstowne
Johnstown, Pa. — Cam

bria plieno fabriko streikie- 
riai užpuolė skebus, veža
mus automobiliais ir gatve- 
kariais. 3,000 streikierių su
spito prie fabriko vartų ne
praleis! skebų vidun. Gi po
licija, apsimovus plieninėm 
kepurėm, pašoko ilgomis 
buožėmis daužyti . streikie- 
rius.

Policija pavojingai sužei
dė vieną streikierį ir vieną 
praeivę. Sužeista ir 8 me
tų vaikas. Streikieriai gi 
apdaužė porą skebų. Jie 
plytomis ir akmenimis bom
bardavo automobilius ir 
gatvekarius, kuriais važia
vo skebai.

D. M. š.
GAUKITE -LAISVEI".

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Programoje Dalyvaus Keturi Chorai:
LYROS CHORAS iš Philadelphijos,

Vadovaujamas J. Bulaukos

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

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

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

BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
JT> • ATI Išeis nuo 72 Lafayetteraterson, In J. st., 10 vai. ryto. tl

kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestienė 
ir V. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

Ridgewood, N Y. ther’io Draugi
jos busas išeis 1 vai. dieną, nuo Vaiginio-Šapa- 
lo Salės, 147 Thames St.

Daugiau busų atvažiuos iš Scranton, Philadelphijos, 
Newark©, Harrison ir Great Neck. Prašome draugų 
pranešti iš kur busai išeis ir kas komisijoje, kad vietos 
žmonės žinotų į ką kreiptis. Tuojau reikia registruotis, 
nes komisijos iš anksto turi žinoti kiek busų samdytis.

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

PUIKI VIETA VAKACIJOM

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, MICH



i

. - - , ate.:

Puslapis Ketvirtas Ketvirtad., Birželio 17, 193V

Kapai Be Kryžių
____ K. č. LIETUVIS______

M

(Pabaiga)

—Mykolas sakyk, ne Mikas,—sutrep
sėjo į cemento grindis ir nusivedęs jį į 
karcerį dar su keliais prižiūrėtojais tol 
mušė, kol sūnus negalėjo kalbėti nei pa
sijudinti.

—Jo ir tėvas, prižiūrėtojas Gružaus
kas, kalėjo rusų okupacijos laikais dvejis 
metus už arkliavagystę,—paaiškino Sa
vičius.—Visi mūsų auklėtojai dar labiau 
už mus susitepę rankas. Pažiūrėkim, 
kiek jų tokių yra. Grušauskas su Bar- 
dausku — arkliavagiai (su Bardausku 
pats kalėjau Šiaulių kalėjime) Labašaus- 
kas—už avies pavogimą kalėjo tris mė
nesius. Bartulis—už kelnes ir pinigus. 
Baltrušis Juozas—vokiečių okupacijos 
laikais šitame pačiame kalėjime korė 
lietuvius už tautinį judėjimą, o dabar 

'Vėl tarnauja pas lietuvius.
—Jis ir panašus į budelį. Tas degene- 

ratiškas snukis nė vienam gero nežada, 
—tvirtina Ribakovas.

—Užtenka kalbų,—geruoju prašo nu
tilti mažametis Petraitis, kurį nuteisė 
nuovados teisėjas į auklėjimo įstaigą, 
Kalnaberžėj, kol pasitaisys, bet susirgus 
atgabeno į Kauno kalėjimą, kur ir pali
ko “užmirštas”, negydomas.

Savičius nori dar pasiklausyti ir iš
lieti tulžį ant administracijos. Jis atker
ta mažamečiui Petraičiui:

—Atsilsėsi tada, kai numirsi. Vis tiek 
tu laisvės nematysi....

Bet mažametis Petraitis, nepatenkin
tas Savičiaus žodžiais, nenutyla. Sako:

—O tu ar garantuotas, kad laisvę pa
matysi. ... Aš laimingas tik, kai užmie
gu. Tada nematau į mane šnairuojančių 
piktų administracijos žvilgsnių. Nema
tau virš savęs ir kitų galvų pakeltų 
kumščių bei lazdų. Ir negirdžiu karce
riuose mušamų vyrų bei moterų spiegi
mo. O jei dar gražų sapną kartais su
sapnuoju—gyvenu tada tas aštuonias va
landas, rodos, lyg laisvėj....

Kalbos pamažu nutyla. Kai kurie pra
deda knarkti. Kiti varteliojasi ant plikų 
narų skųsdamiesi blakėmis ir šalčiu.

Petruška sapnuodamas verkia keistu 
kriokiančiu balsu:

—Aš nekaltas. Už ką mane nutei
sėte ?.... Kaimynas užpykęs apskundė ir 
nu teisė t kalėti, kol gyvensiu. Nematytas 
akiplėšiškumas. Nevertinimas žmogaus 
laisv-vės....

Kuliešius ir kiti silpnesnieji senai mie
ga.

Kavalčiukas, Čereška ir Kardašius ka
li vienutėje. Vienutėse kali ir kiti tokie 
pat tipai, kaip ir jie—nepataisomi žmo
nės. Tai gana jauni vyrai, bet gyvenimo • 
jau išlamdyti į visas puses, išuostinėję 
visus Kauno ir kitų miestų šiukšlynus, 
rūsius bei krautuves. Visuomenė juos va
dina atmatomis, nes iš mažens, likę be 
tėvų našlaičiais, užaugo vagimis, žuli- 
kais. Kalėjime jie jaučiasi geriau negu 
laisvėje. Kalėjimas, jų žodžiais, esąs jų 
namais. Čia jie užaugę ir turi numirti. 
Įstatymai, teismai—vien malonumas, vo
gimo meno tam tikros formalumų apei
gos.

—Kad nebūtų vagių, apgavikų, plėši
kų ir kitų visuomenei “geradarių”, ką 
veiktų policija, teisėjai, tardytojai ir ki
ti? Daugumas jų netektų duonos kąsnio. 
Jie tarnauja tik mūsų dėka,—filosofuo
ja susiėję seni recidivištai, mokindami 
nepilnamečius ir mažamečius kaip geriau 
vogti, kad nepagautų.

Kardašius nuolat vaikščioja po kame
rą užsimąstęs, rankas įsisprendęs į šo
nus. Jis išdidus. Su draugais mažai kal
ba, nes, jo manymu, jie jam toli gražu 
nelygūs. Jis vaizduojasi save vienos mi
nisterijos aukštą valdininką. O jie kas 
jam?—paprasti vagišiai. Tačiau tik vaiz
duojasi. Paskutinį kartą jis kali už tai, 
kad, apvažinėjęs visą Lietuvą, šoferiui 
neužmokėjo už taksį.

Jis sako:
—Draugai, Lietuvoje aš jau paskutinį 

kartą kaliu. Paliuosuotas Važiuosiu į 
Ameriką drauge su Vainąusku. Ten 
kvailesni žmonės ir daug daugiau ką 
laimėsiu. Čia iš ubagų nėra ką vogti....

Čereška nesutinka. Jani užteksią Lie
tuvoje ir Latvijoje darbo. Jis sako:

—Kad tik greičiau paliuošuotų, tuoj 
kalėjimo gydytojo automobilį nušvilpsiu 
į Rygą už tai, kad neduoda ligonio mais
to.—

BOSTONO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Kun. M. J. O’Flanagan 

Bostone
Ispanijos Demokratijai Gel

bėti Komitetas, birželio 6 d. 
surengė Old South Meeting 
House masinį mitingą.

Ir ištikrųjų tai buvo masi
nis mitingas, nes didžiulė sa
lė su jos balkonais—lūžo žmo
nėmis. Kur tik buvo vietelė 
kedei pastatyt—ten ji buvo 
pastatyta. Atidarius mitingą— 
Bob Walsh gražiai sudainavo 
keletą airių baladų. Gerą įžan
ginę kalbą pasakė pirminin
kaujantis ir perstatė kalbėti 
virš minėto komiteto narį, tū
lą daktarą, Community Church 
pastorių (pavardės nenugir
dau). «

Šis kalbėjo griausmingai 
nuosekliai, įtikinančiai—savo 
kalbą paremdamas faktais. 
Tai buvo ne agitacinė kalba, 
bet tikra paskaita apie dabar 
vykstančius įvykius. Jis labai 
gerai įrodė, kad dabartiniai 
Ispanijos įvykiai—nėra vienos 
Ispanijos reikalas. Ispanijos 
kovos, tai dviejų pasaulinių 
priešų kovos: demokratijos 
ir reakcijos—darbo ir kapita
lo. Ir todėl—jis sakė—mūsų 
visų, demokratiniai nusistačiu- | 
Šių, šventa pareiga Ispanijos 
demokratiją ginti. Gindami 
Ispanijos demokratiją, tęsė 
kalbėtojas, mes ginam ją kar
tu Amerikoje, Francijoj, žo
džiu, visam pasauly ir visam 
pasaulyj kovojam reakciją, 
pasireiškusią fašizmo formoje.

Kalbėtoją kelis kartus per
traukia griausmingi aplodis- 
įnentai. Jis taip pat gražiai 
įrodė, kad Rusijos proletariato 
diktatūra nėra tas pats, kaip 
Hitlerio* ir Mussolinio dikta
tūros ir sumušė tų neišmanėlių 
(ala Tysliavos) “argumentą,”

kurie sako: “Jeigu jūs kovo- 
jat prieš Hitlerio ir Mussoli- 
nio diktatūras, kodėl nekovo
jai prieš Stalino diktatūrą?”

Kalbėtojas baigė ir papra
šė aukų Baskų našlaičiams.

Tuojau pasipylė dešimkės, 
penkinės, dvidolerinės ir smul
kesni. Daug dešimkių iššauk
ta nuo Komunistų Partijos at
skirų vienetų. Todėl kalbėto
jas ir sušuko: “Komunistai 
ir komunistai,—ei, kur jūs so
cialistai ? !. . . Bet. . . socialis
tų nepasirodė nei vienas do
leris. Jų lyderis, Baker 
Lewis, atėjo tik į pabaigą pra-

kalbų. Ir aukas suskaičius, pa
sirodė jų $360 su viršum 
(“Keleivio” paduota suma— 
netiksli). Į

Principaliu kalbėtoju buvo 
atvykęs iš Airijos Rymo Ka
talikų kunigas Michael J. 
O’Flanagan.

Jam atsistojus tribūnoje, su
ūžė ir sustojo visa publika, o 
delnų pliauškėjimui nebuvo

—As stojau ir stoju už de-’dismentai ir baubimai fašistų 
mokratiją. Aš stojau ir stoju adresu. Kalbėtojas pačioj pra- 
už atskyrimą bažnyčios nuo 
valstybės. Todėl aš tris sykius 
buvau suspenduotas, kaipo ku
nigas. Politika nesuderinama 
su bažnyčia. Kiekvienas kuni
gas, kaipo asmuo, gali turėti 
savo asmeninius politinius nu
sistatymus, bet jei į politiką 
kišasi papa visos bažnyčios 
vardu, tai nesuderinama su 
Kristaus mokslu, kuris pasa
kė: “Atiduok kas ciesoriaus— 
ciesoriui, kas dievo—dievui.”
—Kaip suderinti?—tęsė toliau 

kalbėtojas. — Per Didįjį Karą 
Vokietijos vyskupai siunčia
mus į frontą kareivius laimi
no ginti tikėjimą ir tyvynę. 
Italijos vyskupai, tam pačiam 
tikslui, laimino savuosius. O

džioj pasisakė, kad, jam at
važiuojant netoli Bostono, jis 
jau skaitęs šmeižtus prieš jį. 
Kas juos rašė—sako—neži
nau, bet tikiu, kad ten kalbė
jo Bostono kardinolo O’Con
nell žodžiai.

Tai štai kur mūsų dvasiški- 
ja suka! Bet katalikams žmo
nėms čia savo kunigų nereikė
tų klausyti. Dievas nenori 
kraujo net tų, kurie jam visai 
netiki.

J. K. Patrimpas.

Iš Masachusetts Ūkininkų 
Padangės

Gal vienintelė valstija, kur 
lietuviai ūkininkai yra susior-

Tai fašistine šaika, kurimam ir tvarkai palaikyti,” Tai fašistinė šaika, kuri 
ir į ją įsirašę jau 12,000 na- veiks išvien su policija prieš 
rių. I kovojančias darbininkus.

papa laimino visus!.Tai kur—Įganizavę į Lietuvių Ūkininkų 
“viena avinyčia?” Tai kur įsa
kymas—“neužmušk ?”—Ir visą 
savo kalbą kun. O’Flanagan 
pašventė katalikų kunigijos, 
bažnyčios kritikai. Ir daug 
šventos teisybės pasakė.

Toliau kalbėtojas perėjo 
prie Ispanijos įvykių. Savo 
kampaniją prieš fašistus jis 
pradėjęs vos du mėnesiai at
gal. Pradėjęs tada, kada viską 
patyręs.

Plačiai nupasakojo apie 
Baskų kunigą La Bordą. Su 
La Borda O’Flanagan susipa- 

! žinęs Airijoj 1932 metais, 
kuomet kun. La Borda dalyva

vo Eucharistininkų kongrese.' 
žodžiu, šis kunigas buvęs žy
mus dvasiškis.

Ir kun. La Borda savo aki- 
• mis matė, kaip Franko bude
liai vienu kartu nužudė 44 ku
nigus. Kun. La Bordai pasise
kė pabėgti, nors į jį šaudė. 
Vietos vyskupas likęs ištiki
mas fašistams ir todėl likęs 
gyvas.

Kun. La Borda atvykęs Ai
ri j on ir pradėjęs pasauliui skel
bti fašistų niekšystes. Bet Ai
rijos laikraščiai papirkti ar ra
šo už Franko, o Airijos vys
kupas stengėsi La Bordai už
daryti burną.

Taigi jis gerai žinodamas 
kun. Labordą ir atėjęs jam į 
pagelbą. Jo devyzas yra toks: 
“Aš atvažiavau į Ameriką, kad 
pakelti savo balsą už kanki
namą Europos liaudį. Suteikit 
tai liaudžiai didžiausią para-1 
mą, 1 
kę, nuo 
Pasaulis tai 
skolingas.”

Toliau kalbėtojas smarkiai „ . ....
kritikavo fašizmą ir sulyginęs ant f armėnų pikniko, lusejo

12 dieną.

Kun. O’Flanagan—aukštas 
žilas senelis, labaį panašus į 
So. Bostono kun. Urbonavičių, 
pilnoj kunigo uniformoj, su 
šypsą ant lūpų ir su neišpasa
kyta drąsa, energija veide.

• Jis nusišypso, pasižiūri ar 
negriūva tribūnos ir salės pa
matai ir pradeda:

DETROIT, MICH

Didelis Spaudos Piknikas
Rengia Detroito Lietuvių Draugijų Sąryšis

Įvyks Nedėlioję Birželio (June) 20

Sąjungą. Tai graži pradžia. 
Amerikos lietuviai ūkininkai 
(farmeriai), turi savo bendrų 
reikalų, taigi tokia organiza
cija būtinai reikalinga.

Ūkininkų Sąjunga susiorga
nizavo dar nesenai, bet gra
žaus darbo jau parodė. Ūki
ninkų Sąjunga turėjo jau ke
letą gražių kultūringų paren
gimų. Ir reikia pasakyti, kad 
ūkininkų parengimus mūsų vi
suomenė gražiai paremia. O 
tai reiškia, kad mūsų organi
zacija gyvenime reikalinga.

Ūkininkų Sąjungoje pri
klauso visi ir gali priklausyti, 
kas tik nori. Jos buveinė yra 
Stoughton, Mass. Taigi, visi ge
ros valios lietuviai, ypač ūki
ninkai, stokit į ūkininkų Są
jungą!

Beechnut Grove Darže
Middle Belt Rd., tarpe Michigan ir Ecores Rd.

PRADŽIA 11 V AL. RYTE
Muzika nuo 2 iki 9 vakare

Laike pikniko bus diktas programas, sudarys chi- 
cagiečiai ir Detroito Aido Choras. Kalbės “Vilnies 

Redaktorius L. PRūSEIKA
Vakare bus rodoma krutami paVeiksIai—Flint’o ir 

Detroit SIT DOWN streikai
Prie įžangoš tikietų bus duota 14 prizų, 

$150.00 PINIGAIS
Tikietai iš anksto daug pigesni, prie vartų 

bus 25 centai ypatai.
Visus Kviečia Rengėjai.

"Laisves” Piknikas Maynard, Mass

Birželio 7 dieną Ūkininkų 
Sąjunga turėjo savo susirinki
mą. Susirinko gražus draugų- 
draugių, būrelis. Visi nuošir
džiai svarstė sąjungos reika
lus, visi gyvai dalyvavo disku
sijose. Padaryta gražių nutari
mų, tarp kurių, svarbiausia gal 
bus, tai šių metų pikniko ren
gimas. Ūkininkų Sąjunga kas 
met surengia gerus piknikus, 
todėl ir šįmet tikimasi turėti 
gerą ir šaunų pikniką. Ūkinin
kų Sąjungos piknikas įvyks 
rugsėjo (September) 12 die
ną, 1937 m., Bridgewater, 
Mass Fair Grounds (Grange 
Park).

Pageidaujama, kad tą dieną 
kokią tik jūs esat šutei- į kitos organizacijos piknikų 

atradimo Amerikos. 1 įrengtų. Keli piknikai viena: 
liaudžiai daug diena neneša naudos nei vienai 

; organizacijai.
Tikimės, visi pasimatysim

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

pinigines dovanas prie Įžangos bilieto.

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

Pikniko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla
tinti. Prašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
tuoj aus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

jį su komunizmu, pastarąjį už_ 
gyrė. Girdi, visur fašizmas ir. 
reakcija savo priešus raudo-! 
naisiais pakrikština, kad tuom 
patraukus savo pusėn nesusi-

. pratusius žmones.
“Aš šaukiu visus, laisvę my

linčius amerikiečius, visom iš
galėm padėti nelaimingiems 
našlaičiams ir sužeistiems bei 
kovoj antims Herojams. Ispani
jos fronte jie kovoja ne už Is
panijos laisvę-demokratiją iš
imtinai, bet kovoja 
žmonijos laisvę.”

už visos

Kun. 0‘Fl^naganKun. 0‘Fljnagan kalbant, 
dažnai ir dažnai jo kalbą nu
traukdavo griausmingi aplo-

$

dieną.
Rast. A. Dambrauskas.

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

nes ant rytojaus šventė

Į Laukus! Į Pievas!
Dulkės, tvankas ir dušnu- 

mas — nusibosta mum mieste. 
Sodai, laukai, žalios pievos — 
traukia akį ir vilioja. Todėl, 
susilaukę liuosos valandėlės, 
šventadienio — taip ir traukia 
visi iš miesto. Kas į pikniką, 
kas į pajūrį, kas į ūkius ir tt.

Bet kur traukti ateinantį 
sekmadienį, birželio 20? Ogi... 
ogi pas drg. Tamašauskus į 
daržą. Jie gy.vena 91 Gardner 
St. West Roxbury, Mass. Už 
20 kapeikų, bral, sūvažinėsi 
šen ir ten. Tik nuvažiuok iki 
Forest Hill, paskdi paimk Ri
ver karą ir nuvažiuosi iki sodų 
gatvės. Iš ten jau visai- mažai 
paėjėti.

Birželio 20, pas drg. Tama
šauskus bus draugiškas pasi- 
žmoh ėjimas po medžiu. Kvie
čia visus ir visas kubdaugiau- 
sia. Vietos užteks. Pernai mes 
ten turėjom tikrai gražų išėji
mą. Ne kitaip bus ir šįmet, tik 
nereikia patingėti riUvažiUbti.

Vasarotojas.

12,000 FAŠISTŲ ŠAIKA 
LANSINGE PRIEŠ 

DARBININKUS
Lansing, Mich. — Viduri

nės mokyklos viršininkas D. 
W. Rich garsinasi, suorga
nizavęs “sąjungą įstaty-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puiktfš steicids sū naujau
siai Įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS prieinamos

94
Tel.: STagg 8847

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir jau Dabar Samdykitės Busus Važiavimui į Pikniką

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė sU 
nurodymais, kas reikalinga žihot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią ššėlį dar prieš 1922 įlietus ir neat- 

sittiina laivo vdrdb, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriške su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reiKia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras pbpietas. 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 LariguRge Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI IŠ ‘‘LAISVES”

Knygute 64 puslapių, kaina 26c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
knygutes parduodame už 85c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5č pašto įtampomis. Reikalaudami rašykite Be- 

kaftiu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER St, BROOKLYN, N. t
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Didieji Piknikai
Waterbury, Conn

Rengia dienraštis “Laisvė

L. L. U. Kliu- 
(birželio 7 d.)

GARSINKITĖS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

NOTARY
PUBLIC

kietai pa
gali grįžti 

dalykas pa
ko vinga or-

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. ir LDS 138 kp. ren

gia pirmutinį ir didžiausį pikniką, 
birželio 20 d. Viktoria Grove Park. 
Ten bus lemta išlaimėt! vyriškų dra
bužių, siūtas vertės $22.50, kurį pa
aukavo dd. Brazis Brothers Clothes,

lin Grove, netoli buvusios 
Karmos. — Kviečia Kom.

(141-143)

Bostono Apielinke
Sekmadienį, 4 Liepos (Jdy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

talpino paveiks- 
pavidalais, atro- 
nieko pasaulyje 

nėra, kaip tos ak-
Tiesa, kiekvie-

Ristynės
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD) 

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 20 d. birželio, 10 vai. 
ryto, 143 Pierce St. Draugės ir 
Draugai, būkite visi šiame susirinki
me, nes turim keletą dalykų aptart. 
Taipgi pasistengkite duokles pasi- 
moketi. — L. Tureikis.

(142-144)

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

rengia linksmą pikniką, rugpjūčio 15 
d. Gasparo Kokala kieme, 7 Virginia 

VISU Avė., Johnson City, N. Y. Bus ir šil-

I nizacijų nieko nerengti tą dieną, bet 
dalyvauti mūsų parengime. Vėliau 
daugiau parašysime apie išvažiavi
mą. — Moterų Komisija.

(142-143)

Los Angeles, Calif.
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KORESPONDENTU BALSAI
Mūsų “Bėdos” — Ydomis 

Maišytos
Ta proga, kad “Laisvėj” at

sidengė Korespondentų Balsai 
skyrius, keli jau spėjome ap
kalbėti savo nusiskundimus 
skaitytojams. Pasirodo, kad, 
jeigu darbininkai turi kovoti 
darbavietėse su išnaudotojais, 
tai taip lygiai ir mes, kores
pondentai, “turime kovą vesti” 
su savo “sauvaliais” redakto
riais. Tik pamislykim, ką re
dakcija daro su mūsų raštais: 
“fušeriuoja, taiso ant savo 
kurpalio, tai sparnus nuker
pa, tai uodegą prisega, tai vi
sai konfiskuoja, žodžiu — žai
džia lyg ta 
niais.”

“Vargas” 
dentams, ir 
redakcijai įvairių epitetų vie-i litinės, organizacinės ir socia- 

iės linijos pastato kaip tik to
kioje pozicijoje mūsų raštus, 
kad juos reikia taisyti, trum
pinti arba jiems visai “galvą | 
nusukti.” Vietoje, kad išsi
vaizdinti, kad jau esame “mo
kyti,” verčiau pagalvokime

Garantijos jokios negalime 
duoti. Daleiskime, kad esame 
prasilavinę, ar tai jau mes ne
begalime automatiškai klai
dos rašte padaryti, parašyti 
dviprasmiai ar keliaprasmiai ? 
Ar mus “mokytus” negali ūpas 
ar pyktis paimti, ar bile kaip 
sušlubuoti? žinoma, kad 
taip. O dar mums, tokiems ra
šytojams, kurie tą darbą atlie
kame retkarčiais, pripuolamai, 
tai labai lengva ir neišvengia
ma. Dar savo atatinkamuose 
amatuose padarome klaidų, 
tai ką jau bekalbėti, kad čia 
nepadarytumėm. Manymą, 
kad jau esame neklaidingi ra
šte, niekas nepateisins.

Neaprokavimas ar pamirši- 
mums, korespon-' mas, iš mūs pusės, kad redak- 
todėl nesigailim cija turi laikytis tam tikros po_

D A I S V H Puslapis Penktas

šai ir slaptai.
Kaipo vienas iš korespon

dentų, jaučiu ir aš tą redakci
jos “plieninį šepetį,” kuriuo 
šukuoja ir mano koresponden
cijas, taip lygiai, kaip ir visų 
ir tas “šukavimas,” taip lygiai 
jaučiamas mano “: . 
lei,” kaip ir visų širdelėms. 
Bet man rodosi, kad mūsų nu
siskundimai maišyti ydomis, 
vienpusiški, neišlaiką kritikos, 
kiek liečia redakcijos parei
gas redagavime laikraščio.

Mūsų Ydos
Aišku, nesu redaktorium 

nekalbėsiu už redakciją. Man 
rūpi pakedenti tūlas mūsų 
ydas. Kiek teko patirti iš 
draugų išsireiškusių “L.” ir 
aplinkiniais, bet aiškiais ke
liais, draugų nusistatymą ki
tuose miestuose, matomos yra 
šios ydos: Pirmiausia ta, kad 
per ne miėrą pradėjome pasiti
kėti savo “gabumais” rašinė- kad spaudą mato, 
jime; antra, kad nesistengia- das daug sykių priveda mumis 
me suprasti, kokiose sąlygose j ir prie pagiežos link redakci- 
ir apystovose redakcija dirba; įjos, kurią netiesotai pravar- 
trečia, kad pasireiškia mumyse džiuojame; pagieža mumis 
pavydas vieni kitiems rašinėji- atitraukia nuo rašymo, 
me ir net pavydas paęiai redak
cijai.

Manydami, kad mes tiek 
daug prasisiekėm, kad mūsų 
raštai turėtų neliečiamybę, 
kad prie jų redakcija pirštų 
nepridėtų, kokią g 
mes už juos galime duoti?

l’MNESHAI Iš KITUR

YONKERS, N. Y.
LDS 47 kp. ir ALDLD 172 kp. su

sirinkimas atsibus 20 d. birželio, 86 
Jefferson St. 2-rą vai.
Draugai, malohėkite pribūti šiame 
susirinkime, nes bus- pusmetinis su
sirinkimas, turėsime svarbių dalykų 
aptarti. — Fin. Rašt. (142-143)

po pietų.

(3 krautuvės), 6905 Superior Ave., 
6022 Broadway Ave. ir 404 E. 156 
St., near Waterloo Rd. Taigi, kvie
čiame Cleveland© lietuvius atsilanky
ti į tą naują vietą, turėsime gerą 
muziką, skanių valgių ir gėrimų. 
Piknikas prasidės 11 v. ryto, muzika 
2-rą vai. po pietų. Įžanga 15c. Iš 
Cleveland© važiuokite į Chagrin 
Falls, Routė 422 į rytus. — Rengimo 
Kom. (142-144)

tą. Tikietus įsigykite iš anksto. Gali
te gauti pas J. Urboną, 1401 Page 
St., D. Lekavičių, 1227 Beaver Ave. 
ir pas A. Žvirblį, 2208 Forber St.

(142-144)

Prof. Otto Smitas su lakūnu Ivanu Papaninu 
(kairėj) atlikę savo istorinę kelionę ant Šiaurės 
Poliaus. • I

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. draugiškas vaka

rėlis įvyks 19 d. birželio, Maple Par
ke, 7 vai. vak. Visi draugai ir drau
gės, malonėkite atvažiuoti į šį drau
gišką vakarėlį. Prašome visus drau
gus dalyvauti, nes bus drg. J. Bim
ba, su kuriuo galėsite visi susipa
žinti. Taipgi kviečiame ir LDS 125 
kp. narius. — Kom. (142-143)

S. W. PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. rengia pasilinksmini

mo vakarą, 19 d. birželio, šeštadie
ni, pradžia 4 vai. po pietų, Pietas 
Darže, 7928 Harley St. Kviečiame 
visus dalyvauti, ,taip pat kviečiame- 
ir LDS 5 kp. narius. — Valdyba.

(142-143)
LINDEN, N. J.

Lietuvių Saulės Pašelpos Draugija 
rengia pirmą šių metų išvažiavimą 
sekmadienį, birželio 20 d. Bušai išeis 
nuo Wood Ave. ir 15th St., 10 vai 
ryto. Važiuosime j Charles Beach, 
kur galėsime linksmai praleist dieną 
atsivėsinant marių pakraštyje besi
maudant. Todėl kviečiame visus nu
sipirkti tikietus iš anksto, kad ne
reiktų grįšt namo jeigu nebus vietos 
buse. Tikietų kaina 60c. Vaikai, ku
rie neužims sėdynių, 10c. — Kom.

(142-144)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SS

SPITTSBURGH, PA.
Didelis Keturiij Draugijų piknikas 

nuo North Side, LSD, LRKS 87»kp., 
SLA 86 kp. ir APLA 1 kp. Įvyks 27 
d. .birželio-June, pradžia 12 vai. die
ną ir tęsis iki vėlai nakties. Vainaus
ko orkestrą grieš šokiams. Kelrodis: 
Važiuojant iš Pittsburgh, reikia imti 
Kelią No. 19, Ohio River Bvld ir 
važiuoti iki Camp Horne Rd. Sukite 
po dešinei ir važiuokite Sewickley 
Okmont Rd., sukitės po kairei ir va
žiuokite iki Bellevue Beer Garden,

tapo priimti čia vėl sukitės po kairei iki Frank- 
Kruklio

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. ir APLA 24 kp. bend- i 

rai rengia pikniką, 27 d. birželio, 
Frank Cross Farmoj, Masury, Ohio. 
Gera orkestrą grieš amerikoniškus 
ir Jietuviškus šokius. Kviečiame ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame piknike, 
nes užtikriname visiems, kad pra
leisite labai linksmai laiką. — Kom.

(142-143)

Tcl. StaKR 2-0783 
Home Tcl.

Hevemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORWS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Fanner Mftg. Co., Darbi
ninkai Už Kovingą Uniją
Fanner Mftg. Co., liejykloj, 

kuri randasi Brookside, dirba 
apie 1,000 darbininkų. Svar
biausią vietą čia užima liejikai 
(molderiai), nuo jų priklauso 
visų kitų skyrių darbininkų 
darbas, čionai liejikai pirmiau
sia išlieja garinius šildytuvus 
(steam radiators), kitų skyrių 
darbininkai juos apdirba, kad 
jie būtų tinkami sudėti į budin- 

Nors liejikų dirba’ apie 
, kad atitik-! šimtas, bet jie sudaro tą skyrių, 

spaudai, i nuo kurio veik priklauso visų 
kitų darbininkų darbas.

Keli metai atgal čionai liejy- 
kartais netiesotai klos darbininkai tuiejo A. D. F. 

! uniją. Bet užėjus bloglaikiui 
ji pakriko. Pereito kovo mėn. 
prasidėjo bruzdėjimas už 40 va
landų savaitę. Bosai matydami 
kitų industrijų darbininkus ko
vojant už didesnes algas pasiū
lė Fanner darbininkams dirbti 
net iki 12 valandų kasdien, jei 
nori pasidaryti daugiau algos. 
Bet darbininkai 2 balsais prieš 
1 pasisakė už 40 vai. savaitę.

A. D. F. Nieko Nepeša, 
Darbininkai su C. L O.
Geg. mėn. pradžioj A. D. F. 

metalo skyriaus vadai pasirodė 
prie Fanner liejyklos. Jie da
lino lapelius ir šaukė darbinin
kus organizuotis į uniją. Geg. 
10 d. įvyksta šaukiamas susi
rinkimas. Atsilanko viso 12 
Fannerio darbininkų. Išklausę 
A. D. F. organizatorių kalbas 
ir raginimus stoti unijon, nei 
vienas neįstojo. Už dviejų die
nu šaukiama C. L O. vardu su- 
sirinkimas. Atsilanko mažiau, 
tik 9 darbininkai, bet jie visi 
įstojo unijon. Pora savaičių 
vėliaus, geg. 28 d. susirinkiman 
jau atsilankė apie šimtas ir vėl 
visi įstojo, čionai, išrinkę uni
jos laikiną valdybą, stojome 
darban.

' ir tąja linkme stengkimės pa
rašyti. Juk mūsų laikraštis nė
ra leidžiamas dėl to, kad ja
me tilptų bile enciklikinio ar 
naujagadynietiško pobūdžio 
raštai. Kad jie panašūs ir 
įvairūs, reiškia, matote, tas, 
kad jie yra taisomi per redak-. kus. 
ciją ir davadijami 
tų mūsų judėjimo 
kad nebūtų klaidingi.

Yda, kuri pasireiškia pavy
de, yra taip lygiai žalinga. Iš 
pavydumo, 1 
žeminame mes kitų draugų 
raštus, žemindami kitų raštus, 
pamirštame, kad, vienok, kaip 
nors, anų raštai yra vertesni, 

Tas p avy-

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

ULMER PARKE

Raukim Ydas Laukan
Aiškus dalykas, su minėto

mis ydomis niekur neisim: nei 
redakciją priversim mus klau
syti, neigi mums ir visuomenei 

'garantiją I "?udo» b°tų’ jeiredakciįa 
[klausytų. Mums reikia jas iš
rauti visai iš mūsų tarpo. Iš
rauti galima šiuo būdu: pa
dėti į šalį tą supratimą, kad 
mes jau rašte ir visame kame ■ 
“pasiekę aukščiausio laips
nio;” stengtis gilintis į tą dar
bą, kurį norime atlikti (ko- 
respondentavimą), kad atlikti 
pagal mūsų judėjimo reikala
vimą ir vaktuoti redakcijos 
pareigas, kurios mums yra pui
ki lekcija; mesti tą įsivaiz- 
dinimą, “kad ano draugo raš
tas telpa, yra geras, tai ir ma
no turi būti geras;” imti į gal
vą tą, kad redakcijai turi būti 
pirmenybė, mūsų mokinime, o 
ne mes ją mokintumėm pir
miausia (redakcija visas mū
sų pamokas sunaudoja, kokias 
tik mes suteikiame); nesi- 
baukštinkime, kada redakcija 
užsimena apie plėtojimą mums 
savo žinojimą, lavinimąsi.

Apsivalę nuo ydų, pamaty
sim greit, kad ištikrųjų redak
cijoj sėdi draugai, o ne prie
šai mūsų. Tada ir lavinimasis 
mums bus nebaisus, nes žino
sime, kad neviską žinome. Da
bar mes tokie pasipūtę, kad 
net savo šešėlio bijome.

Požeminis.

New York© Apylinkė 
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu 

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

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

Išgabena 20,000 Nekariškiy 
Žmonių iš Bilbao

Bilbao, Ispanija. — Baskų 
krašto vyriausybė nutarė 
išvežt iš Bilbao 20,000 mo
terų, vaikų .ir senių. Ang
lija žadėjo savo kariniais 
laivais apsaugot jų išgabe
nimą Baskų garlaiviais ir 
laivukais.

Baskijos valdžia sužino
jo, jog fašistai rengiasi di
džiosiomis oro bombomis ir 
kanuolėmis bombarduot pa
tį Bilbao centrą.

Bordeaux, Franc. — Tri
mis laivais atvežta 5,310 
Baskijos vaikų iš Bilbao į 
Franciją, saugojant jų gy
vybę nuo fašistų bombų ir

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

WESTVILLE GROVE PARK 
At "Route 47, Westville, N. J. patrankų šovinių.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tautiškas Gelbinis Kliu- 

bas praneša visom Gelbinėm Drau
gijom, kad laike savo įvykusio susi
rinkimo, 13 d. birželio nutarė sureng
ti ekskursijas į Wildwood, N. J., 
liepos 25-tą d. Tikietus gausite j 
trumpą laiką, nes gatavi. Kada pirk- 
site tikietus, tėmykite kokius tikie
tus perkate, nes vėliau įvyks kita 
lietuvių Ekskursija, apie kurią visi 
gerai žinote, tai malonėkite būti 
bai atsargūs. — Kliubo Narys.

(142-143)

PITTSBURGH, PA.
Birželio 27-tą d. sekančios Draugi

jos bendrai rengia linksmą pikniką: 
Lenkų - Rusų - Ukrainiečių - Slavo- 
kų Lemko, ALDLD 4-tas Apskritys, 
International Workers Order ir ki
tos fraternalės organizacijos. Air
port Picnic Grove, Mifflin Township. 
Įžanga į pikniką 30c ir busas veltui 
nuo gatvekario. Iš Pittsburgh imkite 
karą No. 53 — No. 77:54, važiuokite 
iki galo, Brentwood, ten busas veš 
į pikniką už tą patį tikietą. Auto
mobiliais važiuokite keliu 51 iki Le
banon Church Rd., sukitės po kairei, 
biskį pavažiavę rasite pikniko vie-

Bosai Nesnaudžia, Bet Uni
ja Jiem Aplaužo Ragus
Už dienos, po mūsų sėkmin

go susirinkimo, boselis pavaro 
iš darbo vieną iš mūsų unijis- 
tų-darbuotojų. Nuvykstame j 
C. I. O. raštinę pasiskųsti. C. I. 
O. organizatorius pašaukia po
ną Gibsoną, dirbtuvės superin
tendentą, ir klausia jo už ką 
Šamą atleido nuo darbo. Gib
sonas iškarto sakė nieko neži
nąs, vėliaus pareiškė, kad ma
žai darbo. Bet jam tuojaus 
buvo parodyta, kad už darbavi- 
mąsi dėl unijos Samas tapo at
leistas. Prispirtas 
reiškė, kad Samas 
atgal į darbą, šis 
rode daugeliui, ką 
ganizacija reiškia.

Liejykloj dirba apie desetkas 
lietuvių. Bet dar ne visi įstojo 
unijom Ko laukiate? Juo grei
čiau susiorganizuosime, tuo 
greičiau gausime didesnes al
gas. Fannerio Liejikas.

Svarbesni Nuotikiai
Birželio 6, A.LD.L.D. 145' 

kp. susirinkime, 
du . nauji įtariai, tai J. Baran
auskas ir P. Petrulis. Pasta
rasis tik ką apsivedė, su mūsų 
judėjimo gera drauge—Patašie- 
ne, tai padarydamas pirmyn- 
žangą, prisirašė prie Am. Liet. 
Darb. Literatūros Draugijos ir 
paaukavo $5.00. kuopai. Ačiū 
už paramą ir linkime Petru
liams, laimingo 
gyvenimo!

Pusmetiniame 
bo susirinkime
paaiškėjo kad Los Angeles lie
tuviai susirūpino įsigijimu nuo
savos svetainės. Bendras Drau
gijų Komitetas stengiasi pasi- 
randavoti svetainę del 
draugijų naudos, O Šiaip atskiri/’ pietūs. Todėl prašome kitų orga- 
asmenys organizuoja bendrovę, 
kad naują pasistačius. Ateitis 
parodys, ar tie geri pasimoji- 
mai galės įsikūnyti gyvenime.

Šiame kliubo susirinkime, iš
rinkta du valdybos nariai—tie 
patys: J. Pupis, kaipo gerai 
atliekąs pareigas fin. raštinin
ko, ir S. Papei—vice pirminin
ko. Abelnai, kliubo reikalai 
vedami gerai ir tvarkiai.

Birželio 7 d. mirė garsi ju
damų paveikslų žvaigždė Jean 
Harlow, o birželio 9-tą tapo 
palaidota; Tokia staigi ir ne
tikėta jaunos aktorkos—(26 
metų) mirtis iššaukė Holly woo- 
do ir Los Angeles gyventojuose 
sujudinimą. Visi laikraščiai 
per 3 dienas didžiausius ant- 
galvius dėjo apie tai ir po ke
lis puslapius 
lūs visokiais 
de, kad jau 
svarbesnio ir 
torkos mirtis, 
nam gaila žūstančių be laiko 
gyvybių, bet turi būti tam sai
kas! Argi Jean Harlow gyvy
bė skaitoma brangesnė tuomi, 
kad ji gaudavo po $5,000 sa
vaitinės algos, kuomet tūkstan
čiai jaunų mergelių dirba įvai
riose industrijose, gaudamos po 
$15.00 į savaitę ir taip pat be 
laiko miršta, dėlei blogų gyveni
mo sąlygų? Bet apie tas blo
gas sąlygas ir tvarką, kur tūks
tančius jaunų vyrų ir moterų 
nuvaro be laiko į kapus, ta 
geltonoji spauda visai neprisi
mena, dar drapsto purvais, ku
rie kovoja už geresnes sąlygas

ilgesnį gyvenimą visiems
Taigi dar sykį pasi-

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

rnr

JAUNUOLIAI AUGA SVBIKI IFU 
STIPRUS VALGYDAMI

Brookfield, Mo. — Mrs. 
A. Long negalėjo natūra
liai pagimdyt dvynukų; tai 
gydytojai prapjovė jai vi
durius ir išėmė kūdikius.

ir
žmonėms.
rodo, kaip ištižus yra kapitąlis- 
tinė spauda ir kaip liaudis turi 
būtinai skaityti savo laikraš
čius, kurie rodo šviesą ir tiesą.

M. P.

YOUNGSTOWN, OHIO
Sekmadienį, 20 d. birželio-June, 

įvyks smagus lietuvių piknikas pas 
Pleitus, Niles, Ohio. Šokiams grieš 
Pleituko Jaunuolių orkestrą. Įžangos 
nebus. Kviečiame visus atsilankyti ir 
linksmai laiką praleist. Kelrodis: Iš 
Youngstown važiuodami, imkite iš 
Niles kelią No. 169 ir biskj pravažia
vus Republic Tin Mill, tuoj sukite po 
dešinei mažu keliuku, iš Warren, 
Ohio tuo pat keliu, biskį nedava- 
žiavę Tin Mill, sukite po kairei. — 
Rengėjai. (141-143)

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų

1 rašykite:

Jos. Jackim, P. 0. Box 345
Shelter Island Heights,

Areštuotas ir Paleistas 
Amerikietis Maskvoje

Maskva. ■— Buvo areštuo
tas amerikonas turčius J. 
R. Cromwell, kad jis foto
grafavo uždraustas vietas 
Kremliaus, valdiško Sovietų 
centro. Bet pasirodė, kąd 
jis neturėjo šnipiškų tikslų, 
ir Cromwell buvo greit pą- 
liuosuotas. Sovietų policija > 
sugrąžino jam ir fotografi- - 
nes filmas. Cromwell su| 
žmona dabar išvažiavo pa-

Lietuviška Turistam 
Užeiga

BLUE JAY INN
Pilni Pietūs ir Lengvus Už

kandžiai, Alus iš krano, 
Degtinė ir Vynai

šokiai šeštadieniais ir Sekmadie
niais iki vėlai vakare. 
Atdara iki 2 vai. ryto

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

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

Varpas Bakery, Brooklyn, N. Y
• . » : *

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telęfonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

su|

Motina ir vaikai gyvensią, sižiūret Leningrado.

1 mailė j vakarus nuo 
NOĘTH BRANCH, N. J. 

Ant Route 28

TRU- EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

‘f'i



Ketvirtad., Birželio 17,

PAJIEŠKOJIMAI

313 METINIS PIKNIKAS
an

REIKALAVIMAI

Antradienį virš trys tūkstan-

NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBS12
MEDI IN

1 BOXCINAL
nuo

o

Apskundė Kompaniją
da-

Mezgėjų Streikai

Laimėjo Streiką

Užne:

at- FOTOGRAFAS

te-

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

9 0
Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.
vadovybę ką tik buvusiuose i Tieger, kuris krito kovoj prieš 
lokalo rinkimuose. 1 fašizmą gelbėdamas draugą. 1

Virėją ir Kauntermanų Uni
jos Lokalas 325 išbalsavo visą 
eilinių narių sleitą į lokalo

Reikalinga moteriškė, mergina ar 
našlė, nuo 25 iki 40 metų amžiaus 
prižiūrėt namų. Kambarys ir mokes
tis. Kreipkitės sekamu antrašu: A. 
B. Arlauskas, 6811 Jay Avė., Mas- 
peth, L. I., N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

“Bettty 
Bali,” ir 
Jų dirbė-

Viešbučių ir Restauranų 
Darbininkų Unijos Lokalas 16- 
tas šio mėnesio 28-tą d. mi
nės savo didvyrį narį Rudolph

Co. 
pasi-

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

BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 7-8886

Reikalingas vienas darbininkas din- 
bti farmoj. Gera proga jauniems, ku
rie nori mokytis farmeriaut. Vieta 
pas amerikoną. Valandos neilgos. La
bai , gera vieta geram žmogui. Iš 
pradžių mokam $20 į mėnesį, kartu 
su burdu. Atsišaukit tik tie, kurie 
mylite padirbėt. W. G. Lasky, 
R. D. 1, Brooktondale, N. Y.

(140-142)

MATEUŠAS SIMONA VICTLTS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvių moterų susirinkimai yra 

atkelti iš 4-to į 3-čią ketvirtadienį, 
tad šis susirinkimas įvyks 17 birže
lio, 8 vai. vakaro, “Laisvės” Salėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Į Am. 
Lietuvių Darb. Literatūros Draugijos 
Moterų 81-mos kuopos susirinkimus 
yra kviečiamos ir ne narės, kurios 
domisi moterų veikimu. Ateikite.

(141-142) Sekretorė.

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

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, 
be used on foods, liquors, beverages 
and ingredients' thereof, of every 
class ąnd description.

(130-147)

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Pajieškau darbininko dirbt ant far- 
mos. Gali būt pora — tik be Žeimy- i 
nos. Arba vyras ar moteris. Greit 
atsišaukite Šiuo antrašu: 2522 Bed- 1 
ford Ave., Brooklyn, N. Y. arba šau- I 
kite telefonu: Buckminster 2-7243.

(141-143)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

•> ■ - *>■

KELRODIS: Nuo 14171 St. subway ir Metropolitan “L,” taipgi 
visi karai, kurie priveža iki Ridgewood reikia išlipti ant Myrtle 
ir Wyckoff Avės., persimainyti ant Richmond Hill karo. Išlipti 
ant 69th Place, parkas randasi puse bloko po dešinei, arti 
Myrtle Ave.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
A «

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieii Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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. i
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

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

į 168 Grand Street s
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y. |

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Tūkstančiai Pikietavo 

Prie Robins Dokų
Studentai Pagerbė CIO 

Organizatorių
Dingusioj! Išsiėmus 

Iš Banko Pinigų
Sueikit Laisvės Salėn 

Sukatos Vakarą
---------- Columbia Universiteto Stu-

Antradienį virš trys tūkstan- dentų Unijos skyrius nuspren- 
čiai laivų budavotojų-streikie- dė pagerbt vieną iš labiausia 
rių iškėlė demonstraciją prie 
Robins Drydock. Robins yra 
vienintelis portas, kuris tebe
veikia su keliais šimtais atsili
kusių darbininkų ir streiklau
žių. Visos kitos kompanijos, 
tame skaičiuje ir United Ship
yards, Inc., kuri , samdo virš 
5,000 darbininkų, priverstos 
buvo uždaryt šapas Staten Is
lande, Hobokene, Brooklyne ir 
New Yorke.

Antradinį prisidėjo prie 
streikierių 300 darbininkų iš 
Brewer Drydock Co., S. I., ir 
grupė darbininkų iš Robins 
dirbtuvės. Tikimasi, kad po 
tos įspūdingos demonstracijos 
daugelis iki šiol tebedirbusių 
darbininkų išeis streikam

Pikieto demonstracijoj da
lyvavo nemažas skaičius mote
rų. Griežta streikierių disci
plina padėjo išvengt aštraus 
susikirtimo, kada per pietus 
išėjusieji iš dirbtuvės vyrai di
deliam būryje kartu bandė eit 
dirbtuvėn. Tūli iš jų, su iš ki
šenių kyšančiais plaktukais, 
bandė prasiveržt pro pikie- 
tus. Tačiau pikietam pavyko 
be mūšio j-uos atstumt atgal.

Streiką veda Laivų Budavo- 
tojų Industrinė Unija, kuri yra 
dalimi CIO. Tačiau kompani
jos bando išsigelbėti su Yard 
Workers Unija, Inc., kuri nors 
yra neva A. F. of L. unija, ta
čiau veikia tik kaipo priedan
ga kompaniškai unijai. Ji nie
kad nieko neveikė darbininkų 
naudai. Bet dabar, kada CIO 
iškėlė kovą už tikrą unijizmą, 
už unijines sąlygas darbinin
kams, tai ta neva unija išstatė 
kompanijai prielankius pikie- 
tus su iškabomis “čia Nėra 
Streiko.”

Industrinė Unija dėjo pa
stangas išgauti iš kompa
nijų pasirašymą sutarties su 
uniją, bet kompanijos tik vil
kino ir unijai nebuvo kitos iš
eities, kaip skelbtu streiką. Jis 
pradėta su 14 birželio.

Pirmą streiko dieną išėjo 
veik visi 15,000 darbininkų, 
liko darbe tik keli šimtai, ku
rie, tikimasi, irgi prisidės prie 
streikierių.

Svarbiausi jų reikalavimai: 
40 valandų, 5 dienų savaitės, 
algų pakėlimo, šapos stewardu 
sistemos, vienos savaitės atos
togų su alga, uždaros šapos 
sąlygų.

Važiuotos Taisyklės

atsižymėjusių savo narių. Juo- 
mi yra Robert Burke, jaunas 
CIO organizatorius, dabar vei
kiąs Youngstown streike. Bur- 
kei suteikiama “vyresniojo 
mokslininko laipsnis darbo 
santi kiuose.”

Burke pereitais metais buvo 
išmestas iš universiteto už va
dovavimą priešfašistiniam pa
radui prie prezidento Butlerio 
namų.

“Laisvės” Piknike Bus 
Tolimą Svečią

Sužinota, kad Mrs. Parsons 
išsiėmusi iš banko nemažą su
mą pinigų prieš tariamąjį jos 
pagrobimą pereitą trečiadienį, 
tačiaus pagrobimo teorija dar 
neatmesta. Jos vy*ras, William 
Parsons, iš naujo pakartojo 
atsišaukimą į pagrobikus, sa
kydamas, kad jis esąs pasiren
gęs atmokėti reikalautą donį 
— $25,000 bile tik žmona bū
tų saugi ir sugrąžinta.

Dėl jos išsiėmimo pinigų 
spėliojama, kad ji galėjus būt 
apiplėšta ir nužudyta, o pa
grobimo nota palikta tik su- 
mėtymui pėdsakų.

Tuo tarpu orlaiviai skraido 
virš vandenų jieškodami mo
torinio 38 pėdų laivuko, kuris 
matyta prieš Parsonienės din
gimą, o būriai liuosnorių jieš- 
ko jos kūno po krūmus ir duo
bes.

Vėliausi pranešimai sako,
iš būk gauta atsiliepimas

kidnaperių.”

Drg. Šlekaitis iš Scranton 
pareikalavo prisiųsti 65 “L.” 
pikniko bilietus ir rašo, kad 
scrantoniečiai busais atvyksta 
į savo dienraščio pikniką.

Draugas Stasiukaitis,
Cliffside, N. J. pranešė, kad 
jie busą pasisamdė dar balan
džio mėnesį. Iš Philadelphijos 
tikrai pribus du busai, Pater- 
sonas, Newarkas, Harrisonas 
ir Lindenas irgi busais atva
žiuoja. Prašome visų miestų 
pranešti, iš kur išeina busai, 
kokiu laiku, kokia kaina pasa- 
žieriui. Mes paskelbsime dien
raštyje, kad žmonės žinotų, 
kur susirinkti.

“Laisvės” piknikas bus 4-tą 
d. liepos^ Ulmer Park, Brook
lyn, N. Y. Dvi orkestros grieš' 
šokiam. Keturi chorai duos 
programą.

Kenų Darbininkų Unija, 
lis C.I.O., apskundė Nac. Dar
bo Santikių Tarybai firmą po 
vardu American Can Co. 
Kaltina vartojime terorizmo ir 
prievartos prieš unijistus savo 
šapose Brooklyne ir Jersey Ci
ty. Skundas būsiąs paduotas ir 
LaFollette Komitetui.

Unija sako, kad 7 unijistai 
buvo pravaryti iš darbo už 
unijinę veiklą. Taipgi sako, 
kad firma samdo buvusius kri- 
min'alistus ir mušeikas baugi
nimui ir šnipinėjimui unijistų.

Skunde sako, kad New Jer
sey policija netiesotai arešta
vo unijistus ir neprileido susi- 
siekt su unija.

Pažymima, kad iš tūkstan
čio dirbančių dviejose šapose 
96 nuošimčiai darbininkų yra 
unijistai.

Taisyklėse pasakyta, kad 
leistina išlipti iš bile kokio 
vežimo iš tos pusės, pro ku
rią turi važiuot kiti, bet ši tai
syklė daugelio paneigiama. 
Tūli gavę taisykles jas tik per
bėga ir pasirenka tas, kurios 
jiems atrodo svarbiausios, o 
kitų nepaiso. Tačiau visos tai
syklės yra svarbiomis, nes jos 
yra išdirbtos saugumui jūsų ;
ir kitų.

Trafiko Stotis “I.”

Aldermanai Balsavo 
WPA Darbus

Nusistebėjo ir geriausi op
timistai, kada Aldermanų Ta
ryba vienbalsiai pasisakė už 
progresyvio republikono A. 
Newbold Morris rezoliuciją, 
reikalaujančia sulaikyt kapo
jimą WPA. Morris savo rezo
liuciją įteikė pora savaičių 

;gal.

Laužynų Gyventojai 
Buvo Washingtone

Apie 25 apartmentinių New 
York o namų gyventojų dele
gacija antradienį buvo nuvy
kusi Washingtonan ir matėsi 
su kongresmane Caroline 
O’Day, prašydami veikti, kad 
ši kongreso sesija priimtų 
Wagner-Steagall Bilių. O’Day 
sakėsi “širdingai tam prita
rianti” ir pasižadėjo veikt.

Bilius reikalauja naikint 
laužynus ir statyt moderniš
kus, prieinamomis rendomis 
namus.

Birželio 19-tą, šeštadienio 
vakare, įvyks “Ispaniškas Va
karas,” “Laisvės” Svetainėje, 
naudai mūsų lietuvių draugų, 
kurie priklauso prie Abraho- 
mo Lincolno Bataliono, šį va
karą ruošia lietuvės-draugės 
minėto Bataliono.

Gavome žinią, kad progra
moj dalyvaus grupė šokikų 
(šeši), piešėjas, ir trys scenos 
lošėjai suvaidins mažą veika- 
liuką “Pirmoji Gegužės.” Nuo 
lietuvių dalyvaus mūsų vieti
nė dainininkė Aldona Klimai- 
tė. Šokiams grieš Geo. Kaza
kevičiaus penkių kavalkų or
kestrą. Bus visokių įvairių už
kandžių, ir gero alaus.

Draugai, pagelbėkite tom 
draugėm padaryti, šį vakarą 
sėkmingu, šitas bus jų pirmu
tinis parengimas ir jos nori, 
kad būtų didelis ir finansiškai 
sėkmingas.

Įžanga iš anksto 35c, prie 
durų 40c. Visas pelnas bus 
skiriamas lietuviam, kurie ko
voja Ispanijoj. Todėl dar kar
tą prašome visų dalyvauti, lin
ksmai laiką praleisti.

Vakarėlis prasidės 7:30, 
programa 9 :30 vai. vak.

Išvažiavimas į Forest 
Parką

Dr. Herman Mendlowitz
83 MĖTAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Rengia

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

Muzika Prof. Retikevičiaus

šešių mėnesių streikas prieš 
North Shore Daily Journal, 
Flushing, baigtas Laikraštinin
kų Gildijos laimėjimu. 
Streikas prasidėjo protestui 
t?rieš pavarymą dviejų unijis
tų. Juos sugrąžino darban ir 
visiems redakcijos ir techni
kos darbininkams pakėlė al
gas.

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Šalpos Biure
Penkiolika negrų šeimų 

betęsia sėdėjimą Harlemo Šal
pos Biure ir po šešių dienų sė
dėjimo stipriai pareiškė, kad 
dar ne galas. Sako: “Sėdėsim, 
kol gausim pašalpą.”

Tarp sėdėtojų randasi nėš
čia moteriškė, galinti bile die
ną susilaukt kūdikio, kuriam 
turtinga Amerika “neturi” vie
tos, neigi jo motinai duonos. 
Ji liguista, kankinasi biure, 
bet neina iš jo, nes namie lau
kia alkis.

Vienas sėnukas jau du syk 
buvo apalpęs laike streiko.

“liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

Stambios kompanijos jau 
darosi kontraktus rodymui sa
vo prekių Pasauliniuose Pe
ruose. Antradienį paskelbta 3 
kontraktai, kurių bendra su
ma yra $85,772.

Mezgėjų Jungtinė Taryba, 
dalis ILGWU, dabar veda 
streikus prieš Weinstein & 
Glassheim Co., Comet Knit
ting Mills, ir prieš Hygrade 
Knitting Mills.

Šiuo tarpu visame Brookly
ne šaukiama mezgėjų veiklių 
unijistų mitingai, kuriuose ta
riamasi, kaip nugalėti Brook
lyn© Vaizbos Butą — jo prieš- 
darbininkišką nusistatymą ko
voje už unijines sąlygas 
Brooklyn© mezgyklose.

Frank Walsh nuėjęs bažny
čion, 40 Greene Ave., neprašė 
dievo pinigų, bet pats bandė 
pasiimti iš aukų dėžutės. Areš
tuotas ir jam gręsia viso am
žiaus kalėjimas, kadangi šįs jo 
ketvirtas pakliuvimas už 
gišiavimą.

Sulaukę šio sekmadienio, 
20-tos d. birželio, visi traukim 
į Forest Park giraitę, į ALD 
LD 1-mos kuopos išvažiavimą, 
čia sueisim savo draugus ir 
pažįstamus, susėdę po žaliuo
jančiais medžiai pasikalbėsim 
apie dabartinius pasaulyje 
svarbius įvykius, taipgi ir vie
ną kitą dainušką užtrauksim.

Girdėjau, kad rengėjai tu
rės gardžių užkandžių ir ska
nių gėrimu, tad su maistu ir 
gėrimu bėdos nebus.

Kita, svarbu būti šiame iš
važiavime, kad jį rengia lietu
vių apšvietos organizacijos 
kuopa. Tad visi dalyvaukim.

Keturiu Pechter Baking 
šapų sėdėjimo streikas 
baigė su pilnu unijos laimėji
mu. Streikas iškilo kompanijai 
uždarius duris 468 Cherry St. 
kepyklos darbininkams, kada 
šie pareikalavo laikytis seniau 
padarytos sutarties. Bosai sa
kėsi bankrutuoją, bet darbi- 

va_ ninkai suprato, kad tai prieš- 
unijinis manevras.

Išvyko Ispanijon
Trečiadienį laivu Aquitania 

išvažiavo Ispanijon keturi 
amerikiečiai, kurie per Am. 
Medikalį Biurą siunčiami am- 
bulansų vairuotojais prie ame
rikonų įsteigto karo fronto li- 
gonbučio netoli Madrido. Jais 
yra: Leonard Alvarez, Aube- 
lio Perez, Y. Michaels, Ives 
D. Jacquier.

Judžių Operatorių Unijos 
Lokalas 306 paskelbė boikotą 
judžiuose rodomiems Fleischer 
Studijos komiškiems paveiks
lams : “Popeye,” 
Boop,” “Bouncing 
“Colored Classics.” 
jai streikuoja.

Darbininkų Susivienijimo 75 
nariai tęsia sėdėjimą šalpos 
Biure prie 124th St. ir Lenox 
Ave., Harleme. Ten jaunoms 
moterims viršininkas įsako “lai 
tave užlaiko vaikinai.”

WPA savo gyvavimo keturių 
metų atžymėjimui pervedė 
Miesto Butų Direktoriaus ži
nion ir kontrolėn naujai pas
tatytus Harlem -River Namus. 
Jie lėšavo $4,219,000.

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

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos isdirbimo 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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N




