
KRISLAI
“Dievas Atsirinks . . .” 
Pirmiau “Niekšai.” 
Dabar “Didvyriai.” 
Šnipų Visur Atsiranda. 
Dvi Vasarines Sueigos.

Rašo R. Mizara.

Tai buvo 1209 metais. Gau
ja kryžiuočių apsupo Beziers 
miestą, Franci joj ir pasimojo 
nubausti jame gyvenančius be
dievius, heretikus, popiežiaus 
neklausytojus. Bausmė — išžu
dymas.

Generolas, vadovavęs kry
žiuočių armijai, tačiau, pradė
jo abejoti. Jis tarė katalikų 
vyskupui:

—Žmonės pasakoja, kad 
Beziers mieste randasi daug 
gerų katalikų. Jeigu mes pra
dėsime visus gyventojus iš ei
lės žudyti, tai drauge su here- 
tikais žus ir dievo bijančių 
žmonių.

Į tai jam vyskupas atsakė:
—Žudyk visus! Dievas at

sirinks, kurie jam bus geri.

Šiandien moderniški kry
žiuočiai, palaiminti aukštos ka
talikų dvasiški jos, panašiai el
giasi Ispanijoj.

Jie vadinasi fašistais. Jie 
skelbiasi naikiną bedievius, 
komunistus, socialistus, 
marksistus. Iš jų orlaivių pila
si kulipkų lietus ant ištisų 
šventųjų Baskijos miestų.

Jie sunaikino Guernicą. Jie 
naikina Bilbao. Jie naikina 
vaikus, moteris, senelius — ti
kinčiuosius žmones, dievo bi
jančius katalikus.

Ir jie, kaip tas juodųjų vi
duramžių subarbarėjęs vysku
pas, sako:

Žudom visus! Dievas atsi
rinks, kurie jam bus geri.

Kada Putna ir Uborevičius 
buvo komunistai, tarnavo dar
bo žmonėms, dirbo garbingą 
darbą, tuomi keldami lietuvių 
tautos vardą, tai lietuviški fa
šistai vadino juos “tautos iš
gamomis,“ “parsidavėliais bol
ševikams,“ ir kitais būdvar
džiais.

Tysliava nesenai skelbė vi
sus komunistus esant niekšais. 

h Bet kai tiedu žmonės su- 
niekšėjo, pereidami fašistų tar
nybon, kai juos karo lauko 
teismas nusmerkė sušaudyti, 
tuomet fašistai pradėjo vadin
ti juodu “garbingais tautos 
sūnumis.“

Fašistai niekad negyrė ko
munistų ir negirs, kadangi ko
munistai yra amžini fašistų 
priešai.

Šnipų, parsidavėlių atsiran
da visose tautose, atsiranda jų 
ir lietuviuose.

Paimkim Lietuvą. Kiek ten 
caro laikais buvo šnipų, išda- 
vinėjančių Lietuvos geriausius 
sūnus ir dukteris caro bude- 
liams.

Arba paimkim dabartinę, 
fašistų valdomą Lietuvą: kiek 
daug smetoniškų žvalgybinin- 

x kų (“garbingų tautos sūnų,“ 
anot fašistų) išdavinėja ge
riausius Lietuvos liaudies lais
vės kovotojus! Kiek tie žval
gybininkai nukankina geriau
sių anti-fašistų, kovotojų!

Fašistų šnipas mums, pa
žangiesiems lietuviams, yra 
bjauriausias sutvėrimas, yra 
niekšas. Bet fašistams jis 
“garbingas tautos sūnus.“

Žmogus, kuriam rūpi taika, 
žmogus, kuriam rūpi Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymas, 
žmogus, kuriam rūpi fašizmo 
nugalėjimas, džiaugsis tuo 
faktu, kad Sovietų Sąjungoj 
fašistų šnipus suimdinėja ir 
atatinkamai juos baudžia!

Mūsų dienraščio du piknikai 
—milžiniškos laisviečių suei
gos, — ivyks liepos mėn. 4 
dieną. Vienas — Brooklyne, 
kitas — Maynard e, Bostono 
apylinkėje.

Nereikia nei aiškinti, kad 
žmonių turėsime daug abejuo
se. Kiek iŠ Jų dienraščiui bus 
naudos — labai daug priklau
sys nuo to, kaip rengėjai prie 
jų prisiruoš.

Atrodo, kad Naujosios An
glijos draugai gerai ruošiasi. 
Brooklyne, aišku, laisviečiai 

G savo mašineriją turės pašme- 
M ruotą kaip reikia.
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Anglijos Kariniai Laivai 
Jau Nesaugoja Baskijos 

Pabėgėlių Laivų

ir 
pa-

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Tik per Baskų Karininko 
Išdavystę Fašistai Pra
laužė Tvirtumų Lankų

* Ispanijos fašistų koman- 
dieriai Bilbao fronte sako, 
kad jie tik per savo gud
resnius manevrus prasilau- 
žę per “geležinį lanką” Bas
kų tvirtovių. Kitaip, gir
di, net didžiosios kanuolės 
nebūtų galėjusios sudaužyt 
tų geležinių - cementinių 
tvirtumų, ypač požeminių.

(Tikrumoj tai ne manev
rais fašistai užėmė dalį tų 
tvirtovių. Jie paėmė jas 
dėka tam, kad vienas buvęs 
vyresnysis Baskijos oficie- 
rius pabėgo pas fašistus ir 
pardavė jiem planus. Tas 
pardavikas buvo vyriausias 
inžinierius “geležinio lan
ko” budavojimo. Kaipo 
slaptas fašistų tarnas, jis 
tyčia paliko spragas ir silp
nas vietas svarbiausiose da
lyse tų tvirtumų lanko.)

Užlduno Trockiniu Šni
pų Lizdų Ispanijoj

Madrid. — Ispanijos vy
riausybė suėmė 200 trockis- 
tų-fašistų šnipų Madride ir 
Barcelonoje. Areštuotas ir 
žymusis trockistų POUM 
partijos vadas Andres Nin, 
kaip bendradarbis generolo 
Franco prieš liaudies val-

Saugumo policija rado 
nas suimtus trockistus ir 
fašistus įvairius slaptus do
kumentus ir planus. Tie do
kumentai parodo, kad troc- 
kistai svkiu su fašistais da
vinėjo Franco karininkams 
net žinias, ar fašistų kanuo
lių šoviniai pataiko į opią
sias Madrido vietas ar ne. 
Jie nurodinėjo fašistų arti
lerijai, kaip geriau pataiky
ti i tikslą.

Vienas dokumentas, rašy
tas nematomu atramentu, 
sako, kad tie trockistai-faši- 
stai turi 400 prirengtų vy
rų, kurie galėtų pradėt tin
kamu laiku sukilimą Mad
ride prieš respubliką. Fa
šistai pranešė savo genero
lui Franco’ui: “POUM 
(trockistų organ izacija) 
Madride, kaip ir Barcelo- 
noj, duos stiprios ir sėk
mingos paramos tamstos 
judėjimui.”

Daugelis tų Franco Šniuk
štų buvo įsiskverbę į atsa
kingas vietas respublikos 
valdžioj.

Rėkia prieš Roosevelto 
Valdžią už Pinigą “Eik

vojimą” Bedarbiams
Washington. — Kongres- 

manų mažumos vadas Snell, 
rėkauja, kad Roosevelto 
valdžia perdaug išlaidi; kad 
per metus susidarę $2,900,- 
000,000 nepriteklių šalies iž
de. Snell kaip ir kiti reak
cionieriai ypač kovoja prieš 
iždo “eikvojimą” 
biams šelpti.

bedar-

San Jose, Costa Rica. — 
Pas tris areštuotus vyrus, 
važiavusius į Panamą, poli
cininkai rado daug auksi
nių papuošalų, išplėštų iš 
indi jonų kapinių.

SOVIETU LĖKTUVO ŽYGIS IŠ MASKVOS, 
PER POLIU Į SAN FRANCISCO

San Francisco, Calif., bir- { Lėktuvo vairuotojai yra 
želio 20.—Apie 10 valandą Valerij čkalov ir Georgij 
ryto Sovietų lėktuvas at- Baidukov; oro kelio tėmy- 
skrido į Californiją, ir nu- tojas — Aleksandr Belia- 
sileisiąs Oaklande, . San kov. Lėktuvas su savo įgu- 
Francisco priemiestyj apie la, gazolinu, aliejum ir 1,276 
vidurdienį, po 61 valandos svarais krovinio išviso sve

ria 24,750 svarų. Vien ga-nuolatinės oro kelionės.
San Francisco, Calif. — žolino ir aliejaus jis vežė- 

Sovietų lėktuvas iš Mask-’si 13,760 svarų. Su savo 
vos, sėkmingai perskridęs 2,000 galionų gazolino jis 
virš šiaurės poliaus, per 44 gali lėkti 100 valandų. Lėk- 
valandas nulėkė 4,000 my- tuvas yra visas Sovietuose 
lių. Jau šeštadienį jis per- pabudavotas; vadinasi “Ant 
skrido virš Vermilion For- 25.” Turi vieną dvylikos ei
to, Albertoj, Kanadoj, ir linderių motorą, kuris vė- 
buvo suprantama, kad baigs 
savo 6,000 mylių kelionę 
sekmadienį apie pietus. Jis 
skrido be jokio apsistojimo. 
Tai narsiausias, ilgiausias 
oro žygis vienu pradėjimu 
visoj naujoj orlaivininkys- 
tės istorijoj.

dinasi vandeniu.
Lakūnai, skrisdami, pra

nešinėjo per radio, kad vis
kas gerai sekasi, nors vieto
mis pasitaikė ūkanotas ir 
audringas oras. Jų kelio 
galas — Oakland-San Fran- 

I cisco, Calif.

KARO STOVIS JOHNSTOWNE
Johnstown, Pa. — Guber

natorius Earle įvedė apribo
tą karo stovį Johnstowne ir 
apygardose; atsiuntė 525 
valstijinės policijos; paliepė 
Bethlehem Plieno korpora
cijai tuoj uždaryt savo didį
jį fabriką Cambria; įsakė 
nusiginkluot korporacijos ir 
miesto valdžios gengste- 
riams “vigilantėms,” kurie 
užpuldinėjo Cambria strei- 
kerių pilnėtus. Gubernato
rius patvarkė, kad miesto 
policija visiškai pasitrauktų 
iš veikimo šiame streike. 
Visas streikierių “tvarky
mo pareigas” gubernato
rius Earle pervedė savo val- 
stijinei policijai.

Įsakymas uždaryt Camb
ria fabriką reiškia, kad kor
poracija turi ištraukt iš jo 
ir visus skebus-gengsterius. 
Valstijos policija sustatyta 
už 300 pėdų nuo fabrikoLA/j UxJxJ MvvllA 11LAVJ XcXkJl. JL 1X.VJ ! J 1 • 1 1 1 j v v

vartų. Jai įsakyta nekliu- kent kiek suvaldyt zmogzu- 
dyt ramių streiko pikietų. ^isįįJ. terorą^ Youngstow.no 
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Johnstowno miesto majo
ras Shields rėkauja prieš 
gubernatorių, kad jis pildąs 
“raudonųjų” valią. O gif- 
bernatorius Earle jam at
sako : “Jeigu m a j o r as 
Shields priešinsis mano įsa
kymui, aš jį pasiųsiu atgal į 
kalėjimą, kur jam ir vieta. 
Shields yra bloferis ir kri
minalistas. Jis buvo nutei
stas kalėj iman kaip alkoho
lio šmugefninkas ir kaip ky
šių ėmėjas.” Jam bausmė 
dovanota tik todėl, kad per 
Bethlehem plieno bosų pa
stangas Shields tuo tarpu 
buvo išrinktas Johnstowno 
majoru.

Dabar Shields kreipėsi 
net į prezidentą Rooseveltą, 
kad atsiųstų šalies armiją 
kriušint Cambria plieno 
darbininkų streiką.
Atšauktas 40,000 Mainierių 

Maršavimas
Industrinio o r g anizavi- 

mosi' komiteto pirmininkas 
John L. Lewis, Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas, atšaukė 40,000 mainie
rių rengiamą maršavimą į 
Johnstoųwną padėt plieno 
streikieriams. Jis telegra
favo mainierių vadams, kad 

maršavimas sulaikomas pa
gal gubernatoriaus Earle 
prašymą.

Berlynas.—Naziai arešta
vo jau 500 protestonų kuni
gų, nesutinkančių su Hitle
rio diktatūra bažnytiniuose 
dalykuose.

Paskutiniu laiku suimta 
daugelis protestonų dvasiš
kių už tai, kad jie per pa
mokslus skaitė vardus na
zių partijos viršininkų ir 
viršininkėlių, kurie atsime
tė nuo bažnyčios. Hitlerio 
įsakymas uždraudžia skelbti

’ ... .---- .
Areštuota pusė narių Prū

sijos Protestonų Konfesio- 
nalų Bažnyčios Tarybos. 
Nazių šaikos užpuldinėjo ir 
mušė žmones, kurie rinko 
aukas ruošiamam suvažia
vimui tos bažnyčios kunigų 
ir veikėjų.

Kalėjimu ir piniginiai nu
bausta dar keli katalikų ku
nigai ir vienuoliai.

Katalikų vyskupai su
spendavo vieną savo kunigą 
kad jis pritarė nazių mo- 

valdžios prieš streikierius. tykioms. vVisa hitlerininkų 
spauda uz tai garbina tą 

; v 'savo pataikūną, o smerkia
Ispanijos Submarinas Neuž- ir plūsta vyskupus, 
puolė Nazių Laivo, kaip kad

Jie Meluoja

Policijos Užpuolime ant Strei- 
kieriu Užmušta 2

Youngstown, Ohio.—Po
licija ir šerifai šeštadienio 
vakare užpuolė su ašarinė
mis bombomis ir revolve
riais moteris pikietininkes 
streiko prieš Bethlehem 
korporacijos fabriką. Vie
nas pikietininkas nušautas, 
32 sužeista. Pranešama; 
kad mirė ir kitas as
muo, sužeistas policijos pa
darytame ' užpuolime. Ata
kuojami pikietininkai, vy
rai ir moterys, smarkiai gy
nėsi. •

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas reika
lauja, kad gubernatorius 
Davey atsiųstų miliciją

Berlin. — Nazių spauda 
vėl spiegia, šaukdama at
keršyt Ispanijos respubli
kai. Pasakoja, būk pereitą 
savaitę Ispanijos submari- 
nas dviem atvejais laidęs 
savo torpedas į nazių karo 
laivą “Leipzigą,” tik nepa
taikęs.

Hitleris įteikė piktą skun
dą Anglijai, Italijai ir 
Franci j ai, reikalaudamas 
išvien su Vokietija atkeršy
ti Ispanijos liaudiečiams.

Valencia, Ispanija.—Res
publikos valdžia pareiškia, 
<ad joks Ispanijos sųbmari- 
nas nelaidė torpedų į Vokie
tijos karo laivą “Leipzigą.” 
Ta pasaka yra tik provoka
toriškas nazių išmislas.Tuo- 
mi jie stengiasi įtraukt ir 
Angliją su Franci j a į karo 
veiksmus prieš Ispanijos re
spubliką.

Paryžius. — Nuo širdies 
ligos mirė buvęs Francijos 
prezidentas Gaston Dou- 
mergue, 73 metų amžiaus.

Hitler dėl “Žydės” Savo 
Mylėtinės Susispjaudė su 

Ministeriu Goebbelsu
Viena, Austrija. — Hitle

ris norėjo susituokt su ju
damųjų paveikslų aktore 
Lėni Reifenstahl. Nazių 
propagandos ministeris Go
ebbels pasipriešino ir pa
skelbė, kad jinai yra “žy
dė.” Bet Hitleris ant ry
tojaus privertė Goebbelsą 
viešai atšaukt paskelbimą 
jos “žydiškumo.”

Ryšiai tarp Hitlerio 
Goebbelso dėl to labai 
blogėję.

“Aš pats turėsiu 
spręst, kas žydas, o kas ne, 
piktai užreiškė Hitleris jau 
1934 m., kada nazių tarpe 
kilo murmėjimas, kad Hit
lerio mylėtinė “žydė.”

Goebbels sykį asmeniškai 
išvijo laukan Lėni Reifens
tahl iš vidaus reikalų mi
nisterijos kaipo “žydę.”

nu-

Naziai Areštavo 500 
Protestony Kunigy

Fašistų Sukurtas Pra- 
r garas Bilbao Žmonėm

Hendaye, , Franci j os-Ispa- 
nijos pasienis. — Fašistų, 
daugiausia vokiečių, kanuo
lės paleido 10,000 šovinių į 
Bilbao per 24 valandas; 
bombarduoja miestą dieną 
ir naktį be sustojimo. Šo
viniai sprogdami sudraskė 
šimtus moterų ir vaikų bei 
palaidojo juos po sudaužytų 
namų griuvėsiais.

Visur gaisrai, kartūs dū
mai ir nuolatinė patrankų 
perkūniją; o gatvėse krūvos 
sudraskytų lavonų bei jų są
narių.

Užmiestyje, į vakarus nuo 
Bilbao lavonais nuklota lau
kai ir pilni žmogienos grio
viai. Tai lavonai vaikų, 
moterų ir senių, kurie ban
dė pabėgt iš Bilbao. Nes 
fašistų kanuolės, šaudyda- 
mos virš miesto, bombar
duoja pabėgimo kelius. Na
zių ir Mussolinio lakūnai su 
pagedusiu įnirtimu žudo 
bėgančius beginklius žmo
nes.

Anglija Rengiasi Pri 
pažint Gen. Franco 

Fašistų "Valdžių”

London. — Ispanijos fa
šistų komandierius gen. 
Franco atsiuntė reikalavi
mą Anglijai, kad jinai pri
pažintų jam tokias teises, 
kaip bile kuriai kariaujan
čiai šaliai. — Tokių teisių 
pripažinimas reikštų ir pri
pažinimą fašistų “valdžios” 
Ispanijoj.

Anglų valdžia birž. 18 d. 
persiuntė gen. Franco rei
kalavimą Franci j ai, siūlant, 
kad ir Franci j a sykiu su 
Anglija pripažintu Fran- 
co’ui karines teises.

Pranešama, jog atvyks
tantis Hitlerio užsieninis 
ministeris reikalaus Angli
jos stipriau remti Ispanų 
•fašistus; už tai Vokietijai Sovietų atstovas Maiski
i r. 4- i Ir" r* \ v* "l i i n 1 i't 1 fll O 1M 1 /A 1 / imi *1užtikrins Anglijai teisę ir 
toliau išvežt geležies rūdą 
(naugę) iš Baskijos kasy
klų.

Anglija pervarė “bepusiš
kumo” komisijoj rezoliuci
ją, šaukiančią lygiai Ispąni-

BILBAO JAU UŽIMTAS FAŠISTŲ
Bilbao, Ispanija. — Gene

rolo Franco fašistai šešta
dienio vakare užėmė Bilbao, 
Baskų krašto sostinę šiau
rinėje Ispanijoje. Paėmimą 
Bilbao Mussolinis laiko sa
vo armijos nuoplenu.

Per dienų dienas Bilbao 
buvo bombarduojamas na- 
zių kanuolėmis, kurios pa
leido į jį desėtkus tūkstan
čių didžiųjų šovinių (dvyli
kos colių storio ir trijų pė
dų ilgio). Miestas taip pat 
buvo neatlaidžiai ardomas 
ir deginamas Vokietijos ir 
Italijos lėktuvų bombomis. 
Per porą paskutinių dienų 
šimtai tūkstančių Bilbao 
gyventojų neturėjo duonos 
ir per tris keturias dienas 
jie negavo geriamo vandens 
ir elektros šviesos. Bilbao 
iškentėjo faktiną 80 dienų 
apgulą. '

Apie 700 metų savo gyva
vimo istorijoj Bilbao dar 
pirmą kartą liko priešų už
kariautas. Per tuos šimt
mečius jis pergalingai atsi
laikė prieš tris dideles ap
gulas. Bet dabartinėj, ket
virtoj apguloj tapo nugalė
tas suvienytomis karinėmis 
jėgomis Vokietijos, Italijos 
ir Ispanijos fašistų.

Pirm Franco armijai 
įžengiant į Bilbao, pasi
traukė iš miesto dauguma 
Baskijos milicininkų su sa
vo oficieriais, o likusieji 
buvo priversti pasiduot.
Respublika Stipresnė, Negu 

Pusmetis Atgal
Madrid.—Fašistų pergalė 

prieš Bilbao yra jaučiama 
kaip skaudus smūgis gynė
jams .. Ispanijoųs respubli
kos. Bet tas sihūgis nėra 
pavojingas gyvybei liaudies

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re- 

k, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

jos valdžią, kaip ir fašistus 
“labiau atsižvelgt į žmoniš
kumą” dabartiniame kare. 
Taip Anglijos diplomatai 
numulkino Ispanijos res
publikos reikalavimą, kad 
“bepusiškumo” komisija pa
smerktų fašistus, kurie šim
tais ir tūkstančiais žudo 
moteris, vaikus ir nekariš- 
kius gyventojus respublikos 
miestų ir sodžių.

Anglijos karo laivynas 
faktinai jau nesaugoja lai
vų, kuriais norima išvežt 
vaikus, moteris ir senius iš 
Bilbao. Taigi pabėgėlių lai
vai paliekami fašistų sauva- 
liai. Tuo būdu fašistai jau 
nuskandino vieną pabėgėlių 
laivą. Jie taipgi giriasi, kad 
suėmę du kitus Baskijos lai
vus su 3,000 pabėgėlių iš 
Bilbao.
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“bepusiškumo” komisijoj 
smerkė Anglijos brukamą 
pasiūlymą “dėlei žmonišku
mo,” nes tas pasiūlymas de
da liaudies valdžią ant vie
nos lentos su fašistiniais 
žudikais-sukilėliais.
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valdžios. Nes, bendrai im
ant, respublikiečių jėgos 
šiandien yra stipresnės ne
gu 6 mėnesiai atgal. Nau
joji, Negrino valdžia glau
džiau suvienija visus respu
blikos darbo žmones prieš 
fašistus negu kada pirmiau. 
Respublikiečiai patys pasi-. 
gamina vis daugiau lėktu
vų, kanuolių, kitokių ginklų 
ir amunicijos; o maisto res
publikai taipgi užteksią, 
kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas.

PASKELBTA 7 TAKSŲ 
SUKČIAI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų pinigyno ministeri
ja paskelbė vardus septynių 
turčių kaipo taksų sukčių 
nuo valdžios. Tai G. West
inghose, P. K. Hudson, Ja
cob Shick ir keturi kiti. Bet 
patys didžiausi taksų suk
čiai, kaip Morganas, Melio
nas, du Pontai ir kiti, dar 
nėra viešai skelbiami.

Roma. — Italijos fašistų 
partijos sekretorius genero
las Štarace paliepė visiem 
fašistam užsirašyt Mussoli- 
nio leidžiamą dienraštį “Po- 
polo dTtalia.” Fašistų par
tija dabar turinti virš 
2,000,000 narių. Taigi Mus- 
solinio organas turėsiąs 
daugiau ėmėjų negu bet ku
ris kitas laikraštis kapitali
stinėj Europoj.

New Yorko Oro biuras 
praneša, kad šį pirmadienį 
čia ir New Jersey bus lie
taus.

Vakarykščia temperatū
ra — apie 68 laipsnių.

^■>,.'.1. IĮ, „■>p,

Youngstow.no
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FAŠISTAI PRISIPAŽINO
Pabaigoje pereito mėnesio, Ivize salos 

prieplaukoje, kurią laiko užėmę fašistai, 
įvyko susikirtimas tarpe liaudiečių dvie
jų lėktuvų ir Vokietijos karo laivyno. 
Pasekmė buvo ta, kad liaudiečių lėktuvai 
taip sėkmingai numetė dvi bombas, kad 
viena sugurino 6-ių colių kanuolės už
dangą, o kita pramušė šarvuotą 
“Deutschlando” denį, užmušė 28 fašistus 
jūreivius ir sužeidė apie 60.

Mes tuojaus iškėlėme tuos faktus, kad 
Vokietijos fašistai ten neturėjo teisės 
būti, nes sala yra ispanų fašistų rankose, 
ją “blokaduoja” (tik žodžiais) Francijos 
daro laivai. Vokietijos karo laivai ten 
buvo nuvežę fašistams karių, ginklų ir 
amunicijos. Jie pamatę, kad atskrenda 
liaudiečių lėktuvai, tuojaus į lėktuvus 
pradėjo šaudyti iš priešorlaivinių kanuo- 
lių. Jeigu fašistai būtų numušę lėktu
vus, tai niekas ir nebūtų sužinoję, kad 
ten Vokietijos karo laivai pristatė gink
lus. Ir Vokietijos fašistai būtų paslėpę 
savo budelišką žygį ir Francija būtų ne
kalta. Bet atsitiko kitaip: liaudiečių lėk
tuvai liko sveiki, o vokiečių fašistų šar
vuotis apgriautas.

Po to Vokietijos fašistai pakėlė bai
siausi skandalą. Jie apsiputoję gynė
si, teisinosi, kryžiavo josi, šaukė, kad 
vokiečių karo laivai nešaudė į lėktu
vus, kad būk jūreiviai ramiai miegojo, 
kad juos miegančius liaudiečių lėktuvai 
užpuolė ir tik todėl apdaužė “Deutsch- 
landą”. Po to Vokietijos karo laivynas 
nuvyko ir subombardavo Almeriją, ker- 
ginant už užpuolimą ant “miegančių vo
kiečių”.

Bet štai birželio 17 dieną į Vokietijos 
Karo laivyno prieplauką Wilhelmshaven 
pargabeno užmuštus ir nuo sužeidimo 
mirusius “Deutschlando” jūreivius. Čia 
juos laidojant vyriausias fašistų laivyno 
admirolas Erich Raeder, kuris komanda
vo “Deutschlandą”, pasakė kalbą ir pats 
prisipažino, kad ant “Deutschlando” prie 
priešorlaivinių kanuolių buvo gatavai jū
reiviai ir kaip tik pamatė lėktuvus at
skrendant, tat davė mūšio signalą ir ati
dengė į juos ugnį. Reiškia,' vokiečiai fa
šistai ne vien ginklus, amuniciją nugabe
no Ispanijos fašistams, bet ir patys pir
mieji pradėjo šaudyti į ispanų lėktuvus. 
Ispanijos lėktuvai teisingai pačioj pra
džioj raportavo, kad jie metė bombas tik 
atsakydami į vokiečių ugnį.

Dar kartą pasaulis gali matyti, koki 
begėdžiai, barbarai yra fašistai, koki jie 
baisūs žmogžudžiai ir nachalai. Patys 
išprovokavo lėktuvus į mūšį, pralaimėję 
jį,bandė į kapus paversti Almerijos mies
tą ir išžudyti apie 100,000 žmonių! Šis 
įvykis aiškiausiai paliudija, kaip pasaulis 
yra arti prie karo. Fašistai jį provo
kuoja.

Wilhelm Goering lankėsi Lenkijoj “me
džioti” ir Italijoj pas Mussolinį.

Lenkijos prezidentas Moscicki apsilan
kė Rumunijos sostinėj Buchareste. Ru
munijos ministeris Taturescu apsilankė 
Čechoslovakijos sostinėje Pragoj. Aus
trijos ministerių pirmininkas Schusch- 
nigg buvo nuvykęs į Italiją — Venecijos 
miestą, derėjosi su Mussolinio generolais 
ir paskui lankėsi fašistinėj Vengrijoj. 
Austrijos prezidentas Miklas buvo nuvy
kęs Vengrijon. Jugoslavijos ministerių 
pirmininkas Stojadinovič lankėsi Graiki
jos sostinėje. Mussolinio žentas Ciano 
buvo nuvykęs Vengrijos, Jugoslavijos ir 
Albanijos sostinėsna.

Kaip matote, zuja fašistų diplomatai, 
generolai ir orlaivynų vadai. Vien Ven
grijos sostinėj buvo Neurath, Schu- 
schingg, Miklas ir Ciano. Iš to visko ma
tyti, kad fašistai grupuoja savo jėgas. 
Vokietija, Italija, Vengrija, Albanija, 
Bulgarija jau senai susitarė. Dabar į fa
šistų grupę įtraukiama Austrija. Rumu
nija, Jugoslavija ir Čechoslovakija turi 
bendrą apsigynimo sutartį, bet, matyti, 
fašistai daro viską, kad arba ir Čechoslo- 
vakiją laimėti, arba nuo jos atitraukti 
Rumuniją ir Jugoslaviją. Lenkijos fa
šistai yra susirišę su Vokietija. Karo pa
vojus auga Europai, visam pasauliui ir 
Lietuvai.

Labai padidėjo karo pavojus Sovietų 
j Sąjungai. C. von Neurath lankėsi Angli

joj ir sakoma, kad Anglija stoja Vokieti
jos ir Italijos fašistų pusėn. Franci j on 
atvyko Vokietijos armijos štabo viršinin
kas generolas Ludwig Beck, kuris tarėsi 
su Francijos vyriausiu generolu M. G. 
Gamelinu. Vokietijos fašistai nori įti
kinti Francija ir Čechoslovakiją, kad jos 
panaikintų bendro apsigynimo sutartis 
su Sovietų Sąjunga. Fašistai tam tiks
lui naudoja paskutinius įvykius Sovietų 
šalyj. Jie nori įtikinti Franciją, kad So
vietų Sąjunga yra silpna, kad jos armija 
negalės Franci j ai gelbėti, kad sušaudy
mas Tuchačevskio ir kitų išdavikų yra 
parodymas Raudonosios Armijos silpny
bės. Francijoj tūli elementai tam prita
ria. Fašistų tikslas yra panaikinti tarpe 
Francijos, Čechoslovakijos ir Sovietų Są
jungos apsigynimo sutartis ir tada visa 
fašistinė valstybių gauja puls ant Sovie
tų Sąjungos.

Bet fašistai labai apsiriks, jeigu jie 
mano, kad Sovietų Sąjunga dabar yra 
silpnesnė, kaip ji buvo pirma. Susekimas 
išdavikų generolų, jų sušaudymas tik 
daugiau pakėlė raudonarmiečių pasiryži
mą gintis, daugiau budėti, labiau prisi
rengti bent kokioms nelauktinybėms.

Vūduizmas (Voodoo- 
izmas) ir Jo Apeigos

ožką be ragų. Gyduolėms ap
nuodyta auka buvo užmušama 
ir jo kūno dalys atiduodama 
žalčio garbintojams, kurie 
manė, kad jo nekaltybė apva
lė ir juos nuo visokio brudo.

Kubos vūduizmas pats sa- 
vaimi įsigyveno į Nanigo kultą,

Nors kartą buvo “Laisvėje” 
rašyta apie vūduizmą (voodo- 
oizmą), bet labai suglaustoj 
formoj, tai man rodosi, kad 
mūsų skaitytojai negavo aiš
kaus supratimo, kas jis ištik
tųjų yra.

Vūduizmas, žalčių garbini
mo kujtas, yra labiausia įsiša-1 kuris, nepaisant jo religinio 

'charakterio, panašus pirmes
nių laikų masonystei. Nei savo 
karaliaus, nei centralinės or
ganizacijos neturi, bet Chango 
yra dvasinė dievo galva. Mai
šyta kulto pradžia, pagal En
riką Romos Izquierdo, eksper
tą jo mokslo, prasidėjo anks
tyvose dienose Kubos koloni- 
zavimosi. Tais laikais Ispani
jos svietiška ir bažnytinė val
džia buvo uždraudus apgavin- 
gą kulto praktiką, bet vergai 
negrai drąsiais lankymais vis- karvės yra aukojamos ant ru- 
tiek pagerbė savo “šventus” į paus raistiško altoriaus, 
viršininkus—vietoje raisto die- juodspalviai 
vų ir dvasių.

Trys didžiausios Nanigo 
ceremonijos būna: per “šven
tą” Barborą, 4 d. gruodžio, 
per “šv.” Lazarų, 17 d. gruod- 

arešta- 4r per tris karalius, 6 d. sau- I ri i zn 1 Hilrtrf/xini zL z'ltr/x F z-x

Juodasis gaidys būna aukalnupeiks gaspadinę. Bet dar ir 
nuvalymui naujo atėjūno. Ku
nigui prie aukos atliekant sa
vo pareigas — gali bile ko- 
munikantas jam patarnauti ir 
jis būna pripažįstamas, kaipo^ 
dievo Chango apipraustas, ap
valytas. Kunigas, būbną mu
šant, šoka per visas ceremoni
jas. Ryte gi, maža ožka būna 
aukaujama: jai perpjauna

FAŠISTŲ DIPLOMATAI ZUJA
Europa ir visas pasaulis prisiartino 

prie baisios karo katastrofos. Vokietijos, 
Italijos, Lenkijos, Japonijos fašistų di
plomatai zuja. Štai tik į kėlės savaites 
atliktos karinės misijos.

. Vokietijos vyriausias armijos vadas 
feldmaršalas Werner Von Blomberg lan
kėsi pas Mussolinį, o dabar jau yra Ven
grijoj. Vokietijos fašistų užsienio reika
lų ministeris Constantin von Neurath 
lankėsi Italijoj, Vengrijoj, Jugoslavijbj, 
Bulgarijoj, .Graikijoj ir Anglijoj. Vokie
tijos orlaivyno komandierius generolas

STREIKŲ BANGA
Jungtinėse Valstijose auga darbo žmo

nių kova už geresnį gyvenimą. Dabarti
niu metu eina platus darbininkų organi
zavimasis į industrines unijas vadovystė
je C.I.O. (Komiteto Industriniam Orga
nizavimui). Greta to eina dideli streikai.

Streikuoja eilėje miestų automobilių 
industrijos darbininkai, plieno proleta
rai, streikas plačiai apėmė laivų budavo- 
jimo, laivakrovius ir kitas darbo šakas.

Kodėl taip plačiai, streikai plečiasi? 
Todėl, kad gyvenimas yra brangus, algos 
mažos, baisi paskubos sistema įvedama 
darbe, naikinamos bent kokios žmogaus 
teisės darbavietėje, kur yra neorganizuo
ti darbininkai. Tas iššaukė susidomėji
mą unija, organizacija, kuri yra vienati
nis apgynėjas darbininko fabrike ir dirb
tuvėj, kur jis duoną pelno. Auga klasi
nis sąmoningumas, didėja solidarumas, 
supratimas, kad tik organizuotai, su
jungtomis jėgomis galima pagerinti dar
bo sąlygas ir padaryti smagesnį gyve
nimą. *

Amerikos žmonės gali gyventi geriau, 
kaip bent kur kitur kapitalistinėj šalyj. 
Šalis turtinga, industriniai pasiekusi 
aukštą laipsnį, žmonės išsilavinę, patyrę 
darbūs atlikti, tik reikia vienytis, orga
nizuotis, jungti savo spėkas į daiktą ir 
kovoti už geresnį, smagesnį, malonesnį 
gyvenimą sau ir savo šeimynoms. Iško
voti didesnes algas, geresnes sąlygas. Su- 
mažint išnaudotojų didžiulius pelnus, ku
rie visus darbo žmones apiplėšia. Orga- 
nizuokimės, vienykimės, laikykimės soli
dariai, o mes būsime laimėtojais!

kojęs Kuboje, kur pirmesniais 
laikais jam buvo vigadlinga 
žemė visais atžvilgiais giliam 
šaknų suleidimui ir plačiam 
kerėjimuisi į visas puses. Bet 
paskutiniai Kubos valdžios pa
siryžimo žingsniai jau bando 
ir jam pastoti kelią, aplaužy
ti aštrius ragus, kuriais ne vie
ną žmonišką gyvybę be laiko 
iš svieto išvarė.

Vūduizmo kruvinos apeigos 
prasideda pradžioje gruodžio 
mėnesio ir traukiasi iki trijų 
karalių—šeštos dienos sausio. 
Tai būna metinės ceremonijos 
Afrikos-Kūbos Kulto Nanigo, 
pataisytos vūduizmo šakos, 
bandančios vogti baltus vaikus 
aukai jo dievo Chango. Cama- 
guey, Matanzas ir Santa Clara 
provincijos, kur vadinasi juo
dasis ruožas—policija ;
vo 40 įtariamas raganas-dak- 
tares ir užgriebė pilną vežimą 
slaptingų moteriškų drabužių. 
Vieną vaikvagį kunigą užmu
šė, kuomet jis bandė pabėgti, 
tas buvo prieškalėdyj.

Nuolatinė 40 metų vūduiz
mo baimė pasiekė alarmingą 
proporciją, kuomet Gerardo 
Machado valdė Kubą apie 
dešimts metų tam atgal. Da
bar gi daugiau dvidešimts 
vaikvagių ilgam laikui užda
ryti valdžios kalėjime Pūšių 
saloje, nes trijų provincijų vai
kams gręsė pavojus—sako po
licija.

Vadinami nariai Nanigo 
kulto—raganos-daktarės pri
klauso, ka kūbiečiai vadina 
Brudžeria, teisingesni sekėjai 
Afrikos vūduizmo—žalčio ir 
velnio garbintojai. Kiekvieną 
metą kunigai pasinaudoja 
Chango ceremonijomis, paslė
pimui savo 
Organizuoto 
žiumoje jie 
vadovybei;
valgiuose ir gėrimuose naudo
ja dalis mažų vaikų kūno. Vie
na iš geriausių jų gudrybių 
yra, tai užmušti klijento prie
šą, perduriant vaškinį jo pa
vydalą spygliais ir adatomis.

Iš vakarinės Afrikos karštų 
raistų atėjo sėklos įvairaus vū
duizmo. Jis pirmiausiai nusi
leido ant dabartinės Haitį sa
lelės, kaip kokis keistai juodas 
plėšrusis vanagas, šitas kultas 
prisilaiko savo paėjimui ophi- 
oįatrijai (žalčio garbinimui) iš 
Sabee, vakarinės Afrikos ver
gų sostinės—jūrų pakraščio 
karalystės Whydah.

Apeiginės Orgijos
Bėgyje kelių metų tos 

gos pasikeitė, kuomet 
skleidėsi į kaimyniškas 

- ir net

“juodos dailės.” 
kulto nėra. Did- 
pąsįduoda orakulo 
savo ceremonijų

apei- 
ūmai
salas 

į Suvienytų Valstijų 
kontinentą, šiandien yra ma
noma, kad žalčio garbintojų 
jau yra tik keli pasilikę tarpę 
Haiti salos gyventojų, kurie jį 
seka lytinių šokių orgijomis. 
Bet per geptkartes apeigos, su
kosi apie balto vaiko auką, 
ceremonijose žinomą, kaipo

Maskva, birž; 18. — So-amžiaus, sūnus geležinkelių 
vietų vyriausybe paskyrė sargo. Jurenev yra bolše- 
savo ambasadorium Vokie- vikas nuo 17 metų amžiaus, 
tojai Konstantiną Jurenevą, 
buvusį Sovietijos atstovą
Japonijoj. Jis yra 49 metų šama, jog į Baskijos prie

Bayonne, Franc.—Prane-

plaukos miestą Santander 
atvyksta Ispanijos ministe
ris pirmininkas Negrin. 
Žiūrės, kaip geriau galima 
būtų pagelbėt žmonėms at- 
silaikyt prieš fašistus.

Multimilionierius J. P. Mor
gan. Jis reporteriams pareiš
kė: “Ar aš kvailas valdžiai 
mokėti Įplaukų taksus . . .”

to negana. Kunigas prisirū
kęs cigaretų arba cigarų, ta
bako nikotinu prišvankinęs 
burną ir iš jos pirštu pakabi
nęs susmirdusių seilių — dedą,, 
vaikui jas į burną. Jeigu tą., 
darytų augusiam vyrui, tai ki- 
ba būtų surištos rankos, 0‘* 
šiaip tai dėtum per ausį ir ne- ' 
prisileistum prie to. Bet va, čia ‘ 

gerklę, kraują nuleidžia į mo-. duodamas krikštas, — reikia " 
linį puodelį ir duoda jį iš
gerti naujam kulto nariui.

Hocus - Pocus
Ir Suvienytų Valstijų negrų 

kolonijose ir šiaip dideliuo
se miestuose yra kultistų ne
mažas skaičius, kurie naudoja 
vūduizmo apeigas, didumoje 
meniškam stabų garbinimui.

Georgijos valstijos terpeti- 
nos išdirbystės kempėse, Texas 
vatos laukuose ir Louisianos 
cipro medžių lygumose-balo- 
se, — senoviškas žalčio garbi
nimas su visomis jo pusiau 
varjotiškomis apeigomis yra 
žinomas. Vištos, ožkos ir net

atlikti senoviškas, iš pagony 
paimtas burtas, tai turi spjau--- 
dyt ir tylėt, ir ant galo pini-’< 
gus užmokėt. . ;-»

Taigi; tos visos religijos ir 
visokį kultai, ar jie būtų “lau-: 
kiniai ar naminiai” — vsi yra . 
paremti doleriu — bizniu. Už
darykite kišenius, tai prapuls 
pardavinėjamos ir “juokų dul
kės ir vanagų lizdai,” ir viso
kį druskų barstymai. J. N.

Skaitytojų Balsai

čia 
žmonės, nešda- 

miesi bubnelius, šokdami, mu
ša juos pirštų krumpliais arba 
mulų kanopomis, griežiant ar- 
buzinės smuikos dejuojančiu 
balsu. Kada šitas raganiškas 
rato šokis mėnesienoje pasie
kia padūkimo laipsnį, tada 
lendriniu peiliu nuskirtai au
kai prapjauna gerklę.

Raganiškas žavęjimų biznis 
pietinėj S. V. Amerikos dalyj, 

geriausia jiems yra prieinama. į Pa&al New Orleans policijos 
Bet kas daugiausia sumaišo 
faktą, tai tas, kad Chango, tu
rėdamas savo serdoką ir kar-[ .. ... .
do pąveiksla—yra dar persta-I dienil yi a tiki as i akėtas,

šio. Laikytojai dievo Chango 
yra žinomi, kaipo koki šven
tieji. Jo pavydalą prižiūri la
bai stropiai: dėdami ant jo 
altoriaus gėles, maistą ir kas

apskaitįiavimą, pasiekia į me
tus milioną dolerių. Paveldėji
mas ten kokios Marės Laveau

, nes 
jis turi-“hoodoo daktarą” ar 
“užkeiktą moterį” kiekvienam 
distrikte. Vadovaujamas užsi
ėmime pardavimui materiolas 
yra “hoodoo” maišas bei krep
šys, kuris kaštuoja vieną dole
rį. Gi tą krepšį atidarius ran
di jame biskį pagruzdintos 
skūros, porą kauliukų, šmočiu- 
ką apdegusios anglies ir sunar
pliotų plaukų. Paskui seka ki
ti siūlomi raganiški dalykai: 
kauliukų šovikamš — “dviems 
praeit milteliai,”- “lošėjų lai
mė,” “greitoji laimė,” prie
šui “juodasis nusiprausimas” 
ir kitoki burtai.

Žavėjimai
New Yorko Harlemo dalyj, 

kur gyvena 350,000 negrų, — 
žavėjimų ir visokių laimių biz
nis pasiekė augščiausį laipsnį: 
“Garsaus juoko dulkės, nauja
sis mėnuliš ir numeris pir
mas,” — parsiduoda už $50. 
“Linksmos dulkės,” $50; “pri
rišimas gerumų,” $50; “Nuvi- 
jimas gerumų,” $50; “Vanagė
lio lizdas,” $100; “juodos ka
tės” narikaulio dulkės,” $500, 
ir “juodos katės laimės kau
liukas,” $1000. Sakoma, kad 
pas Harlemo geriausius gy
ventojus rasi bent po vieną ža
vėjimą, kurie yra tūkstančiais 
parduodami ant gatvinių kam
pų.

Peržiūrėję šį rašinį, ne vie
nas skaitytojas sakys: “Tai 
laukinės ir barbariškos apei
gos, kurioms neturėtų būt vie- 

.” Ir

tomas mediniu ar moliniu 
“šv.” Barboros pavydalu.

Apskaitliavimas parodo, kad 
Kubos kultas turi 500,000 jo 
garbintojų, kuriuose įeina 
100,000 baltų žmonių. Jųjų 
tarpe yra priskaitomos kelios 
svarbios Kubos politinio, biz
nio ir socialio gyvenimo figū
ros. Nariai palaiko savišalpos 
augštą dvasią: bedarbiams, 
našlėms ir našlaičiams.

Palaikoma Slaptybė
Jokis pašalietis negali maty

ti, kas dedasi viduje laike 
apeigų, išskiriant jų mažas da
lis, rodomas lauke. Bet poli
cija ir tas uždraudė išvengi
mui kėlimo betvarkės, nes se
iliaus pirma ceremonijų būda
vo laikomos procesijos su ži
bintuvais rankose, maršuojant 
miesto gatvėmis.

Meldimosi centrai yra baž
nyčios arba namai, žinomi, 
kaipo “spėka”. Bile kulto na
rys, ceremonijomis formaliai 
priimtas—gali įsteigti “spė
ką,” įdedant altorių su pavy
dalu Chango ar “šv.” Barbo
ros.

Altorius labai panašus į ka
talikų bažnyčios—tiktai netu
ri kryžiaus. Tokių “spėkų’ yra 
tūkstančiai Kuboje, daugelis 
Havanoje; bet stipriausias 
kultas yra Oriento provincijoj, 
rytiniam salos gale.

Būna specialės ceremonijos 
priėmimui naujo nario, bet tik 
tada, kada numiršta kulto na- tos mūsų dienų gyvenime, 
rys, buvęs specifiškai susirišęs I jam taip kalbėti niekas neturi 
su “spėka.” Naujas priėmėjas'teisės uždraust, nes čia daug 
eina ceremonijose nuogas, tu- tiesos yra pasakyta.
rint fam tikrus simbolus pa- ( Vienok paimkime mūsų ka- 
ženklintus spalvuota kreida, talikiškos bažnyčios apeigas, 
kaip va: ožką, juodą gaidį ir nors jose praliejimo kraujo 
leopardo skūrą. Kunigas, at
stovaujantis šėtoną, apsisupęs 
kokiu maišiniu ploščium, pa
ženklintu simbolais spalvuo
tuose piešiniuose. Kambarys 
būna tuščias, išskiriant altorių 
su dievu Chango, uždegtomis 
žvakėmis — aukojant vai
sius, daržoves ir mėsą.

Baidymas Šėtono.
Kunigas lauke už durų, nuo

gas iki juostos, — nešioja la
pės uodegą pririštą prie galo

Ir Mano Pastabėlė
Patėmijau, kaip tūli kores

pondentai rūgoja “Laisvės” re- * 
dakcijai už jų korespondenci
jų sugadinimą. Nemačius tų 
raštų tūrinio, negaliu spręšti ’ 
ar buvo sugadyti, ar gal patai
syti. Tiktai prie tos progos pa
reiškiu, kas liečia mano raši-> 
nėlius.

Nesu “Laisvės” nuolatiniu 
bendradarbiu, ne gi komunis-. 
tiniu ideologu, o ir rašyba ne- . 
galiu pasigirti. Bet jeigu kar
tais šį bei tą į “L-vę” pabrie- 
žiu, tai visuomet būnu užga
nėdintas — mano raštas telpa 
kaip parašytas, štai ir nese
nai pasiunčiau “L.” polemikė- 
lę su “Darbininko” korespon
dentu Vilniečiu, labiausia sau- 
žudysčių klausimu, ir aš tikiu, 
jog, kaip visuomet, taip ir šiuo 
atveju, mano rašinėlis tilps 

1 originaliai. Bet ar jisai turės 
kokios svarbos, tai jau visai 
kitas dalykas. Nes ne apie tai 
čia pasimojau pastebėti.

Šiaip ar taip, bet esu tos 
nuomonės, kad visgi redakcija 
labiaus žino, kas laikraščiui 
naudingiau, negu mes, kores
pondentai. Pavyzdžiui, jeigu 
redakcija talpintų abelnai vi
sokias korespondencijas, ko
kias tiktai gauna, tai gal būt 
kad redaktoriui daugiau laiko 
prisieitų praleisti teismuose,,' 
ne kaip savo raštinėj. Bet vis-r 
tiek nėra jau taip bloga, jei; 
tūli korespondentai nepatingi’ 
ir redaktorius pašukuoti.

Jaunas Senis.

Didieji Piknikai
Waterbury, Conn.

Ristynės,
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(Už LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

nereikalaujama, bet pamatysi
me, kad dar labai giliai esam 
burtuose . paskendę. Paimkim 
pavyzdžiui krikštą: nuvežam 
bažnyčion nesenai gimusį kū
dikį, vystykluose gulintį, dvie
jų sprindžių žmogutį, nieko 
nežinantį apie jokias dvasias 
ir štai ateina augęs ir mokytas 
žmogus-kunigas ir klausia jo: 
“Ar tu atsižadi velnio?” Sa
kytum tas vaikas buvęs kokis 
naktibalda pasakiškais lai
kais, eidamas namo užsuko

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

ULMER PARKE. C
Rengia dienraštis ‘‘Laisvė”

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (Jdy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

New Yorko Apylinkė
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

diržo, vienoj rankoj laikyda
mas žalią bananą, o kitoj žo
lių “kartybės šluotą.” Paskui 
žoles ir bananą sukiša į diržą 
ir, mušant bubną, veja šėtoną.

Viduje gi namo — kitas ku
nigas baubia kaip jautis,, kas 
reiškia, jog tai būna dievo 
Chahgo balsas. Trečiasis ku
nigas, atstovaujantis velnią, 
šokdamas skambina mažais 
varpeliais, aplinkui savę apsi
juostais. Ant galo pats save 
išsivilioja laukan ir išnyksta, 
daleižiant už medžių.

Per visą naktį ir kitą dieną 
eina tos raganiškos apeigos.

karčiamon ir atsisėdęs prie 
stalo su velniu gėrė, pasigėrė 
ir jam pasižadėjo bent kokius 
metus būti jo tarnu. Kunigas 
žino., kad taip nebuvo, vaikas 
niekam nepasižadėjo, bet jis 
jo klausia ir kūmai turi atsa
kyti—“atsižadu.” Ir va regi
mai sustoję trys dideli žmo
nės: kūmai ir kunigas ir vai
ko vardu lošia durnių. Ar čia 
nėra krėtimas burtiškų juokų?

Vaikas atvežtas bažnyčion 
tik krikštui, o ne kokiam kep
snio prirengimui, bet kunigas 
jį sūdo, pila burnon druskos, 
sakytum, kad jį kas ragaus ir

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York

City į Rye Beach, N. Y.

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

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $2500 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

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



Puslapis Trečias

Karo Pavojus ir Pamokos 
Ispanijoj

Visų didelių šalių karo 
‘specialistai seka Ispanijos 
‘įvykius. Ispanijoje ne vien 
rišamas klausimas tos šalies 
tvarkos, bet rišamas klausi
mas, ką . fašistai darys to
liau. Jeigu fašistai Ispani
joj laimės, tai tada-jie už
degs visame sviete karą. 
Jeigu jie pralaimės, tai lai
kinai nuleis nosis. Kariniai 
specialistai seka karo mū
šius ir iš jų daro išvadas. 
Ispanijos karą vadina — 
pasaulinio karo repeticija.

Baisi Karo Mašina
Hanson W. Baldwin ap- 

skaitliuoja, kad Europoj 29 
šalys ir šalelės turi 6,000,000 
armiją po ginklu ir išleidžia 
karo reikalams 20 bilionų 
dolerių į metus laiko. Jo ap- 
skaitliavimu yra 12,000 tan
kų, 16,000 karo lėktuvų, 28,- 
000,000 išlavintų rezervų ir 
virš 1,000 karo laivu. Jis pa
duoda sekamas tūlų šalių 
jėgas:

Vokietija turi 830,000 ar
miją ir iki 3,000 karo lėktų-

nes jis ir darbo kempes pa
vertė į karo muštro kempes.

Ginklų Prekyba
Eina, smarkus prie karo 

prisirengimas ir ginklų pre
kyba. čechoslovakijos Bru- 
enn kulkasvaidžių fabrike 
gaminama 4,000 kulkasvai
džių Iranui (Persijai). Jos 
“Skoda” fabrike gamina
mos 37 mm., 120 mm. ir 240 
milimetrų gerklėmis kanuo
lės Rumunijai ir Jugoslavi
jai. Lenkija gamina lėktu
vus Rumunijai, Graikijai ir 
Bulgarijai. Vokietija aprū
pina ginklais Vengriją ir ki
tas savo talkininkes. Fran
ci jos karo fabrikai gamina 
ginklų Vokietijai, nors neva 
valdžia tam priešinga. Ang
lijos ir Švedijos kanuolių 
fabrikai dirba dieną ir nak-

Italija — 805,000 armiją, 
nuo 3,500 iki 4,000 karo lėk
tuvų;

Franmja — 793.000 karei
vių ir iki 3,000 lėktuvu;

Anglija — 362,000 karei
vių, iki 3,000 lėktuvu ir ga- 
lingiausį pasaulyj jūrų lai
vyną;

Lenkija — 400,000 karei
vių ir iki 650 lėktuvu: če- 
.choslovakija — apie 300.000 
kareivių ir iki 1,100 lėktu-

“Italija Sumuš Angliją”
Karo lėktuvai, submari- 

nai ir maži karo laiveliai — 
katerai sėkmingai gali veik
ti Viduržeminėse Jūrose, 
kur yra salų, negilių vietų. 
Iki šiol ten viešpatavo Ang
lija, bet Mussolinis nori tas 
jūras paversti į savo jūras. 
Jis greta didelių karo laivų 
būdavo j a daug submarinų 
ir katerų. Jo katerai vadi
nami “Memanto Audare 
Sempre” arba “M.A.S.” Sa
koma, kad jis turi jau virš 
140 tų laivelių. Štai vienas 
“M.A.S.-516”. Jis turi 2 mo
torus Isotta-Fraschinni po 
1,000 arklių jėgų ir daro iki 
50 mylių į valandą. Kuro 
gali pasiimti dėl 200 mylių. 
Vežasi 2 torpedas 450 mm., 
turinčias po 110 kilogramų 
sprogstančios medžiagos. Iš
mesta torpeda eina iki 50 
mylių į valandą ir gali pa
siekti gan toli priešo laiva. 
Šie laiveliai pabudavoti iš 
medžio ir kai kurie iš meta
lo. Jie turi nuo 50 iki 100 
pėdų ilgio ir tūli turi įtalpą 
iki 12 tonų.

Mussolinis mano su pa
gelba šio “uodų laivyno”, 
jūrų laivyno, submarinų ir! 
karo lėktuvų sumušti Ang-

veikė tik mažame skaTZTiuje, 
niekad nebuvo vienoj vietoj 
virš 20 tankų. Karininkai 
manė, kad jie galės sunai
kinti apkasų padrūtinimus, 
pralaužti frontą, bet kol kas 
dar to iš tankų nesulaukė.

Lėktuvai pasirodė geriau
si Sovietų Sąjungos ir jos 
lakūnai gabiausi. Paskui se
ka Franci jos. Italijos ir Vo
kietijos. Vokiški lėktuvai 
gan,prasti.. H. W. Baldwin 
daro sekamas išvadas iš ko
vų Ispanijoj:

(1) Apkasai gerai apdrū- 
tinti, pripildyti kareiviais ir 
kulkasvaidžiais yra galingos 
tvirtumos. Jie dar sunkiau 
paimti, kaip praeitame ka
re. Karininkai manė, kad 
tankai juos sunaikins, bet 
apsivylė. Lėktuvai ir kanuo
lės daugiau veikia prieš ap
kasus, kaip tankai.

(2) Tankai svarbūs karo 
įrankiai, bet tik tada, kada 
jų veikia daug, kada jiems 
kelią “išvalo” kanuolių ug
nis, kada jie užpuola netikė
tai.

(3) Raitarija atgavo sa
vo svarbą. Buvo manyta, 
kad raitarija nustojo reikš
mės. Pasirodo, kad iš pakal
nių, iš miškų, iš pasislėpimo 
punktų, rai tari jos užpuoli
mai baisūs. Ypatingai ji pa
daro daug nuostolių, kada

frontas pralaužtas ir užei
na priešui užpakalin.

(4) Priešorlaivinės ka- 
nuolės veikia gerai prieš 
lėktuvus, kada jie skrenda 
iki 2,000 pėdų aukščio. Bet 
kada aukščiau, tat nedali 
bomberius sulaikyti. Gi lėk
tuvai skrenda net iki 15,000 
pėdų.

(5) Manvmas, kad lėktu
vu bombardavimu ankasu ir 
miestų galima išnaikinti 
priešą ir paimti pozicijas, 
priversti pasiduoti, neišsi
pildė. Madridas išlaikė daug 
orlaivių atakų. Guernica su
naikinta. bet žmonės ne- 
ibauginti. Lėktuvai baisūs 
karo įrankiai, bet vien jų 
pagelba negalima karą lai
mėti.

Iš daromų karininku su
traukų, visos armijos dalvs 
yra svarbios, bet labiausiai 
pavojingas pėstininkas, ge-

testus prieš toki kriminališką 
puolimą ant darbininkų.

Napa, Calif, randasi Rough 
Rider Corp?, kur dirba apie 
300 darbininku ir visi buvo 
neorganizuoti. Kada kompani
ja pajuto besilankančius C.I.O. 
organizatorius, tai kompanija 
ant greitųjų padarė sutartį su 
Am. Darbo Federacija ir pati 
kompanija ragino darbininkus 
rašytis į Amerikos Darbo Fe
deraciją, ir C.I.O. organizato
rius su policijos pagelba išvi
jo iš miesto. Bet po priežiūra 
National Labor Relation 
Board, 32 darbininkai balsavo 
už C.I.O., prieš 256, kurie sto-

Alameda, Calif, yra Oaklan- 
do priemiestis, kur randasi 
Bethlehem Plieno dirbtuvės. 
Visi darbininkai prisidėjo prie 
C.I.O. unijos, pirmiau buvę 
Am. Darbo Federacijoj. Dabar 
bus apvienyta su Amalgamat
ed Association of Iron and 
Steel Workers of America.

Draugė B. Karosienė dabarJ-' W V J A t, JWkJ VAI 1JL J, 1 Į '

rai ginkluotas ir užsikasęs.' yra. C.I.O. generahs organiza- 
Jį negali išmušti iš apkasu visame Pacifiko pakraš- 
nei tankai, nei lėktuvai, nei tyj* Drauge Mugiamene dabar
kanuolės. Jį gali išvaryti tik 
pėstininkas. Ilgam ir sėk
mingam karo vedimui yra 
reikalingos gerai organi
zuotos visos armijos dalys: 
artilerija, lėktuvai, raitari- 
ia, mechanizuotos — tankų 
ir šarvuotu automobiliu, 
traukinių dalys, pėstininkai, 
žvalgai, chemikališki sky
riai. taipgi užfrontė, kuri 
nuolatos aprūpintų armiją 
karo technika ir papildy
mais. Ispanijos liaudis turi 
daugiau jėgų už fašistus, 
bet jai stokavo centralizaci
jos. D. M. š.

yra savo unijos sekretorė ir 
darbuojasi kiek gali dėl CIO 
labo. Pacific.

Gausiai Paremta Ispan 
Kovotojai

Apžvalga Darbininkų Kovos Lauko
Šios šalies darbininkai susi

laukė senai laukto momento, 
kuris yra vertas visapusio ir 
rimto apgalvojimo. Dabar 
laikrodis išmušė valandą- — 
organizuotis visiems ir pereiti 
nuo amatinio unijizmo i indus
trinį uniiizmą po CIO vado
vybe. Momento išnaudojimas 
priklauso ne nuo kokios ten 
viršgamtinės malonės, bet nuo 
pačiu darbininku sąmoningu
mo. ir tik ateityje matysime,, 
kiek mes, darbininkai, supra
tome išnaudoti progą savo gy
venimo pagerinimui.

Todėl neleiskime veltui taip 
brangios valandos, bet stokime 
visi į darbą, kur tik aplinky-

Tu ir aš 
metais galėsime pasi

“LAISVES” PIKNIKAS
Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July
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

Dvi Orkestrus Grieš Šokiams
Bus toj’e pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

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

i

■

Birželio 6 d. teko dalyvauti 
draugiškame išvažiavime, su
rengtame bendrai Elizabeth, 
N. J. ir Easton. Pa., draugų 
“Laisvės” skaitytojų, darbinin
kiškų organizacijų narių ir 
simpatikų, ant dd. Kalniečių 
ūkės, netoli Whitehouse, N. J.

Laikas praleista smagiai ir 
draugiškai. Tačiaus besilinks
minant nepamiršta ir rim
tesnių dalykų. D-gas A. Stripei- 
ka, smarkusis “Laisvės” vaji- 
ninkas, užimdamas pirmininko 
yietą, pašaukė visus nusira
minti ir pirmučiausiai pakvie
tė pakalbėti d. Bruzgį, eliza- 
bethietį.x šis draugas išreiškė 
visų susirinkusiųjų vardu gi
lią padėką šeimininkams, dd. 
Kalniečiams, kad leido sureng
ti minimą išvažiavimą ant jų 
ūkės, kuri yra labai graži vie
telė. Taipogi palinkėjo daug 
laimės naujame jų gyvenime.

Reikia priminti, kad dd. 
Kalniečiai tik kelios savaitės, 
kaip apsigyveno ant minėtos 
ūkės. Abu malonūs ir pažan
gūs žmonės, ypatingai draugė 
Kalnietienė buvo gana veikli 
Elizabeth’o darbininkiškame 
judėjime.

Sekanti pakelbėti buvo pa
šaukta d. B. E. Senkevičienė, 
eastonienė. Ji savo kalbą pa
šventė didžiumoje Ispanijos 
įvykiams, labai jausmingai nu
rodydama, kodėl Ispanijos 
liaudies didvyrišką kovą prieš 
fašizmą reikia remti visiems 
laisve mylintiems žmonėms. 
Jos kalbai užsibaigus buvo 
renkamos aukos Ispanijos ko
votojams, Aukauta širdingai ir 
gausiai, todėl surinkta gana 
stambi suma, net $22.06.

Aukavo sekami asmenys:
V. Morkauskienė—$5.00; J. S 
Šalkauskas $1.50; po $1.00 
aukavo K. Pociūnas, M. Bur- 
kauskienė, M. Bieliauskienė. 
A. Augulienė, F. Urba, J. šia-, 
pikas, Draugė Eastonienė ir 
L. Slančauskas; V. J. Senke
vičius $75c; L. Pošiunas 56c1 
po 50 centų aukavo: A. Stri- 
peika, A. Gudaitis, B. Urbienė
W. Stančius, B. Kimtienė, F 
šaulis, L. Dobožinskis ir A. 
Dobožinskis; L. Lauksminas 
40c; po 25 centus aukavo: B 
Rimkus, M. Stadalninkas, J. 
Brazas, C. Andriunas, J. Kal
nietis, J. Čarneckis ir Žeb
rauskai. L. Pociūnienė 10 cen
tų. Viso susidarė $22.06. Par
grįžus eastoniečiam namon, 
dar su dolerine prisidėjo d. 
F. Bačkis, tad sykiu per “Lais
vę” pasiųsta $23.06. Visiems 
aukautojams didelis, širdingas 
ačiū! Aukų rinkėjais buvo 
Martinas Urba ir C. Lauksmi- 
niutė.

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 
Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 

Dovanų Proga.

BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
JI « KT ¥ Išeis nuo 72 Lafayetteraterson, /V. J. St., 1O vai. ryto. Ti-

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

f-> • J I Dr. Martin Luther’io Drau-
1\. IClt^&UDOOCL) gijos busas išeis 1 vai. die

ną, nuo Vaiginio-Šapalo Salės, 147 Thames St.

r • J M JT JĮ Vietas galite užsisakyti pas
juIftCtS/l; </• dd. G. Kardauską ir C. An- 

driūną, 35 W. 16th St. Kelionė j abi puses $1.00.

New Haven, Conn. busai. Norintie
ji važiuoti, kreipkitės į drg. J. Didžiūną, 27 Ashmun St.

Daugiau busų atvažiuos iš New Haven, Conn., Scran
ton, Philadelphijos, Newarko, Harrison ir
Prašome draugų pranešti iš kur busai išeią^ir kas ko
misijoje, kad vietos žmonės žinotų į ką kreiptis. Tuo
jau reikia registruotis, nes komisijos iš anksto turi ži
noti kiek busų samdytis.

Tuo tarpu gi Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas 
Green, virš dešimtį tūkstančių 
narių pabraukė raudonų pai
šeliu, išmesdamas lauk iš Fe
deracijos. Už tokį Greeno sau- 
vališkumą, darbininkai turi 
pilną teisę pareikalauti atgal 
per metų metus sumokėtas 
duokles. Mes jam mokėjom 
algos po $20,000 į metus, tai 
mes turime būti jo bosais, o 
ne jis mūsų.

Oakland, Calif., Amerikos 
Darbo Federacijos vadas 
Green, taipgi ne geriau pasiel
gė — išbraukė apie 20 unijų 
iš Federacijos.

C.I.O. streikus A.D.F. visur 
ignoravo ir ignoruoja. Dabar 
streikuoja California Packing 
Corporation darbininkai, poli
cija darbininkus areštuoja, 
ašarų bombomis j u sveikatą 
naikina. Amerikos Darbo Fede- 
raci j os uni jistai-išvežioto  j ai 
skebauja ir korporacijai me- 

| džiagą pristato C.I.O. unijos 
streiko metu. Čia dabar randa-

Sovietų Sąjungos armiją 
jis skaito iki 1,600.000 ka
reivių. 4,500 karo lėktuvų ir 
apie tiek tankų.

Dirba Karo Fabrikai
Karo jėgos yra ne vien 

tame, kiek kuri šalis turi 
kareivių, bet ir tame, kiek 
rezervų, kaip jos industriia 
gali aprūpinti armiją reik
menimis. Vokietija paversta 
į karo fabriką. Vien lėktu
vu industrijoj dirba iki 200,- 
000 žmonių. Krunno kanuo
lių ir kitu ginklu fabrike 
dirba iki 80.000 darbininkų.,... , . .- TZ . - VJ81 t n.ui <
Plieno gamyba i tris metus Ikaro laivyną. Kaip ma- mumg leidžia,
tris kartus pakelta. “Junke-1J,av^m 4au^. J111“ 1940 i—L.L ---- r_._-
rių” lėktuvus gamina 12.000, sueisią ir uk daugiau MUS- džiaugti tuo, ka mes šiandie 

. --------------------------------------------------------- atliksime.
Darbininko išganymas ran

dasi industrinėj ------
o ne amatinėse 
atsilaikyti prieš 
kanitalizmą.

Dėl pavyzdžio, paimsime --------------
Californijos streikų eigą. Hol- si du centraliniai darbo komi-

Tėmytojas.

organizacijoj, 
unijose, idant 

konsoliduotą

ver City, Burbank ir Universal šimto darbininkų tapo sužeis- 
| City policijos viršininkai pa- ta.

GARSINKITES “LAISVĖJE”

reat Neck.

Užsakymus siųsti antrašu:
USSR, MOSKVA,

UI. 25 Okiiabria 7, 
Izd. Inostr. rabočich

Galima užsisakyti taipgi per “Laisvę” ir “Vilnį”.

Pranešimas ir užbaigos žodis VKP(b) CK Plenume 1937 m., kovo 3-5 
KAINA 15 CENTŲ.

.................— —

Skubėkit Užsisakyti Naują Lietuvių 
Kalba Knygą, Išleidžiamą SSRS, 

Maskvoje

J. Stalinas
Apie partinio darbo trūkumus ir priemones likviduoti 

. trockistinius ir kitus dviveidžius

PUIKI VIETA VAKACIJOM
*

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

kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kainos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

ši 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, Cauterskili Road
CatskiD, N. Y. TeL Catskill 890F4

dubininku ir dar 8,000 kitų isoliniui auSina raSus- 
įmonių įtraukta į orlaivių | Baisūs Lėktuvai 
gaAnglHoj “Bristol” lėktų-1 Jungtinės Valstijos vis 
vų fabrike dirba iki 8.000 daugiau ^būdavo;a “Boe- 
darbininkų. Portsmouthe nm^rrX\171 iasle?. ^e^u‘ 
prie karo laivu budavoiimo ^,ai skrendančios tvir- 
dirba iki 15.000 darbininku. tu™os • J^ turi po keturis 
Francijoi Brest nrieplaukoj | galingus motorus, po 8 kul- 
dirba prie laivu budavoiimo kasvaidzius, gali vežti iki 12 
iki 5.000 darbininku. Itabioi tonų bombų krovinį ir be 
La Sneza laivu budavoiimo apsistojimo nuskristii ir su- 
fabrike dirba 7,000 žmonių. . )en!; 2,000 mylių.
Čechošlovakijoj “S k o d a” 
ginklu fabrike dirba iki 38.- 
000 darbininkų, o Lenkijoj 
nabudavota naujas karo 
lėktuvų gaminimo fabrikas 
“PZL”, kur dirba 3.000 dar
bininku. Čia suminėjome tik 
keletą fabrikų. I mėnesi lai
ko Anglija padaro 165 lėk
tuvus; Italija iki 300. Vo
kietija iki 300, Franciia ir 
Sovietų Sąjunga po 300 lėk
tuvų.

Imperialistai kreivai žiūri 
į Sovietų Sąjungos išaugu
sia industriją, kuri ‘ perei
tais, metais davė 330.000 
naujų troku ir 172,700 trak
torių, kas lengvai gali būti 
panaudojama apsigynimui. 
Imperialistai sako, kad So
vietų lėktuvų fabrikai gali 
daugiau pagaminti, kaip 
bent kokios kitos šalies. So
vietai nieko nesirengia už
pulti, bet jie turi būti prisi
rengę apsiginti.

Kas liečia lavintus rezer
vus, tai vien Italijos fašistai 
turi iki §.000,000 lavintų re
zervų. Hitleris siekia to pat,

Tokius ir panašius karo 
lėktuvus būdavo ja Vokieti
ja, Italija, Anglija, Franci j a 
ir kiti. ,
Pamokos iš Karo Ispanijoj

“Ispanijoj mažas pasauli
nis karas”, daugelis kari
ninkų taip vadina fašistų 
karą prieš Ispanijos liaudį. 
Jiems apeina karo pamokos. 
Jie sako, kad Mussolinio ka
ras prieš Ethiopiją nedavė 
jokių karinių pamokų, nes 
laukinius žmones fašistai 
žudė su pagelba mašinų. 
Kas kita Ispanijoj, kur abi 
pusės naudoja karo techni-

lywoodo krutamu paveikslų 
apdirbimo industrijos darbi
ninkai išėjo į streiką nuo 17 
amatinių unijų, viso apie 6,000 
darbininkų. Tas padarė rimto 
pavojaus bosams. Savininkai 
tuojaus išpildė Robert Mont
gomery, Aktorių Gildijos pir
mininko reikalavimą, — pa
kėlė padieniam-ekstra darbi
ninkam algas nuo $3.20 iki 
$5.50 į dieną ir pridėjo 10-tą 
nuošimtį gaunantiems iki $15 
į dieną. Taip aktoriai užbaigė 
streiką, palikdami kitus savo 
draugus darbininkus streiko 
lauke.

Likę streikieriai atsišaukė į 
A. D. F. pirmininką Green, ti
kėdami gauti paramos. Bet 
ponas Green jų balso neišgir
do, viską praleido pro pirštus, 
abejodamas apie to streiko le- 
gališkumą. Ot, tai tau A. D. F. 
pirmininko pagelba!

Darbininkai neturi bėgti iš 
A. D. F. už tokį Greeno pa
sielgimą. Kaip tik priešingai— 
darbininkai turi padaryti' 
Greeną generolu be armijos! 
Jei ne C.I.O. parama, tai strei
kas būtų buvęs senai sulaužy
tas. Ačiū C.I.O. medžiaginei 
paramai, streikas yra vedamas 
plačiu frontu. Pasekmėje to— 
Hollywood, Los Angelęs, Cul-

Ispanijos karas parodė, 
kad artilerija — kanuolės 
vaidina svarbią rolę. Vokie
tijos priešorlaivinės kanuo
lės greitai ir gerai šaudo. 
Prieš tankus 18-kos milime
trų kanuoliukė pasitarnauja 
pramušimui jų sienų,. Prieš 
tankus naudoja 18, 20, 23 ir 
net 47 mm. kanuoliukes. | _ __ _
Tankai dar nedavė . lauktų dvigubino policijos skaitlių 
rezultatų, bet jie iki šiol i streiko apimtose vietose.

dėtai — C.I.O. ir A.D.F.
San Francisco, Calif., kol 

kas dar visi sugyvena po vie
nu stogu, bet taip ilgai nega
lės būti. Greeno leitenantai su 
darbininkais elgiasi žiauriai. 
Kaip tik suuodžia, kad darbi
ninkas priguli kokioj nors pro- 
gresyviškoj draugijoj, sakysi
me, Darbininkų Susivienijime 
(Workers Alliance) tai tokį 
narį tuoj aus braukia lauk iš 
Federacijos.

Harry Bridges, pirmininkas 
Tarptautinės Laivakrovių As- 
sociacijos sako, kad Ameri
kos Darbo Federacija Pacifi- 
ko pakraštyje yra miręs kū
nas, — mūsų pareiga yra jį 
palaidoti.

San Francisco j 16-kos di
džiųjų viešbučių darbininkai 
virš mėnuo kaip streikuoja po 
Greeno vadovybe, o naudos iš 
to nesimato.

Richmond, Calif, yra Fordo 
.dirbtuvės, kur eina streikas. 
Nors pats Fordas oficialiai dar 
nepripažįsta The United Au
tomobile Workers of America, 
bet aiškiai įmatoma, kad 
C.I.O. streiką laimės.

Stockton, Calif, buvo daržo
vių darb. streikas. Darbinin
kai daug nukentėjo iš priežas
ties vigilantų ir policijos. Virš

Lenkų Bado Streikas
Grudziadz, Lenkija.— Sė

dėjimu ir badu streikuoja 
11,800 darbininkų elektros ir 

Vietinės progresyvės organi- geso fabrikuose. Reikalau- 
zacijos kelia didžiausius pro-1 ja daugiau algos.
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36 PINIGINES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO
UTENA

ŠAKIAI

Atsižvelgiant į šią puikią programą nestebėtįna, kad jau gauname žinių, jog svečių rengiąsi 
atvažiuoti net iš Pennsylvanijos valstijos

Poslapis Ketvirtas LAISVI Pirmad., Birželio 21,

LIETUVOS ŽINIOS

LAISVES’ PIKNIKASMAYNARD, MASS.
Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Draugijų Apskričiai

Puiki Svet ainč Šokiam. Grieš Gera Orkestrą

Gražus Ežeras Pasimaudymui, Pasiimkite Bathing Siūtus

Penkios Dovanos po $10 ir 28-nios po $5

Iš Anksto Įsigykite Įžangos Bilietus Ir Naudokitės Dovanų Proga

12 Chorų Dalyvaus Programoje

Laisves Choras iš Stoughtono, Kuris Dalyvaus Programoje

8

Taipgi dalyvaus visi Naujosios Anglijos didieji chorai. Iš viso bus 12 chorų, kurie dainuos 
puikiausias liaudies ir darbininkiškas dainas. ,

Ristynės, Stanley Sikorski ir Chas. Račkauskas
Puikūs Lietuyiai Atletai, Kurie Laušis iki Pergalei

Atgabena Nepasiturinčių 
žydų Vaikus iš Vokieti
jos Vasaroti Lietuvoje 

žydų ortodoksinė mokyklų du
ja “Javnė” šią vasarą pargabe
na iš Rytprūsių ir kitų Vokieti
jos vietų apie 100 nepasiturin
čių žydų tėvų vaikus, kurie bus 
sutalpinti specialiai įrengtoje 
netoli Kauno vasaros kolonijo
je. Mat, Vokietijoje šiems žydų 
vaikams jokia vasarvietė, kaipo 
ne arijų kilmės, neprieinama.

žydų Vid. Mokyklų Moky
tojai Taip Pat prieš Naują

Mokyklų Įstatymą
šiomis dienomis Kaune įvyko 

visų Lietuvos žydų gimnazijų 
ir vidurinių mokyklų mokytojų 
suvažiavimas. Suvažiavime da
lyvavo visi mokytojai be jokių 
pakraipų skirtumų ir visų nuo
taika buvo visai vieninga dėl 
naujųjų mokyklų įstatymų ir jų 
įtakos į tautiškąjį žydų išauk
lėjimą. Referavo Dr. A. Kisinas 
ir Ch. Lemchenas, kurie nurodė 
į visą eilę grynai pedagoginių 
pagrindinių trūkumų naujuose 
mokyklų įstatymuose. Labiau
sia užakcentuotas faktas, kad 
naujasis vid. mokslo įstatymas 
esą nepaprastai apkarpęs tau
tišką žydų gimnazijos būdą ir 
ta prasme išnešta atitinkama 
rezoliucija, kuri būsianti įteikta 
Švietimo ministerijai.

Greitu laiku esą numatoma 
sušaukti žydų mokyklų tėvų ko
mitetų suvažiavimą.

Sudege Svirnas ir Rūsio 
Priestatas

Gegužės 28 d. 14 vai., pučiant 
smarkiam vėjui, sudegė visai 
prie Utenos esančio (buv. Gry
belių kaimo) Petronio vienkie
mio svirnas su jame buvusiais 
daiktais ir rūsio priestatu.

Gaisro priežastis, spėjama, 
neatsargus elgesys su įkaitintu 
glaistytuvu, arba vaikų žaidi
mas su ugnim.

Kalbama, kad su svirnu su
degę ir Petronio ten palikti 
daiktai, nes Petronis, išnuomo
jęs savo vienkiemį, pats išva
žiavo eiguliauti.

Jaunas Degtindaris Kėsino
si Nušauti Akcizo Revizorių

Kėdainių apskr. akcizo revi
zorius Ed. Radmanas, gavęs ži
nių, kad Pūdų miške, Krakių v., 
slaptai varoma degtinė, su kvie
stiniais nuvyko į mišką ir tan
kumyne j e aptiko degtinę bever- 
dant. Kai degtindariai pamatė, 
kad juos užpuolė revizorius, tai 

, du leidos bėgti, o Zigmas Urnie
žius, 19 metų vyrukas, išsitrau
kė iš kišenės revolverį ir šovė 
į revizorių, bet pepataikė; pas
kui jis pabėgo.

Kauno apyg. teismas Urnie
žių nubaudė 4 met. sunk, dąrbų 
kalėjimo, bet kaip ąepilnametį 
1-3 bausmės numušė. Urniežius 
Apel. rūmams padavė apeliacinį 
skundą, bet rūmai jo skundą 
atmetė..

inspekcijos sąskaiton buvo įmo
kėję rangovai, kaip verslo mo
kestį. Kad patogiau būtų savin
tis, inspekcijos sekretorius Lie
tuvos banke prie vieno langelio 
pinigus išimdavo ir įnešdavo į 
banką pro kitą langelį, nors in
spekcijos reikalavimu pats ban
kas galėjo pervesti pinigus iš 
vienos sąskaitos į kitą sąskaitą.

B i ra. 1 d. Kauno apyg. teis
mas Razukęvičiaus bylą spren
dė ir jį nubaudė vieneriais mo
tais

Kiek Kaune Yra 
Darbininkų

Statistikos žiniomis, dabar 
Kaune dirbą apie 25 tūkst. dar
bininkų.

Kaune mieste ir priemiesčiuo
se dirbą apie 12 tūkst. darbi
ninkų, o įvairiose smulkiose 
amatų dirbtuvėlėse apie 7 tūkst. 
žmonių. Juodadarbių Kąune esą 
apie 7 tūkst., apie 3 tūkst. mū
rininkų, tinkorių, dažytojų ir 
kt. statybos darbininkų.

Gevenamomis vietomis darbi
ninkai esą pasiskirstę maždaug 
taip: Šančiuose gyveną ąpie 7 
tūkst. darbininkų, Vilijampolėj
— 5 tūkst., Žaliakalny ir Neries 
pakrantėse — 5 tūkst., Aleksote
— 2 tūkst. ir A. Panemunėje — 
2 tūkst. darbininkų. Kiti gyve
ną ne miesto ribose, o į miestą 
ateiną tik dirbti.

Rusai Likviduoja Savo 
Gimnazijų Kaune

Lietuvos rusai švietimo mi
nisterijai yra pareiškę pageida
vimą likviduoti Kauno rusų 
gimnaziją. Tas pageidavimas 
pildomas.

Vietoje rusų gimnazijos bus 
įsteigta Kauno V gimnazija, 
kurioje pirmoji svetimoji kalba 
bus rusų.

Nekaip Atrodo Vasarojai
šiemet nors ir anksti ūkinin

kai pasėjo vasarojų, bet buvus 
sausam pavasariui jis nekaip 
atrodo. Tiesa, kai kur matyti 
labai gero vasarojaus, bet tokio 
nedaug, šakiečiai ūkininkai ne
kantriai laukia lietaus, nes da
bar dar gerokai palijus — vasa
rojai susitaisytų.

Per Daug Kortuoja
Užuguostis, Trakų apsk. šioj 

apylinkėj kaimuose labai įsiga
lėjęs paprotys lošti kortomis. 
Lošia maži, jauni ir seni. Lošia jams, 
ištisos šeimos, tėvas su vaikais. 
Blogiąųsia, kad vyrai lošia iš 
pinigų ir dažnai pralošia pasku
tinius, sunkiai uždirbtus centus. 
Ne per seniai moterys buvo su
rengusios “užpuolimą” ant vie
no tokio “kortų kliubo”. Įbėgu
sios norėjo pagriebti lošiančių 
vyrų kortas ir jas suplėšyti, ta
čiau šis dalykas joms nepavyko. 
Vyrai apsigynė.

Jonavos Kepyklų Savinin
kai Nori Darbininkų Kone 

Už Dyką
Kauno apygardos darbo in

spektorius tikrino Jonavos di
desnes kepyklas, kurios pasta
ruoju metu turi daug darbo. 
Tų kepyklų darbininkai, dėl 
gausių kepykloms užsakymų, 
dirbdavo po 14—16 valandų per 
parą. Už darbą kepėjui buvo 
mokama nuo 25 ligi 30 lt., o ke
pėjo padėjėjui 20—25 lt. per 
savaitę. Tokiomis darbo sąlygo
mis ir mažu atlyginimu darbį- 
ninkai buvo nepatenkinti ir 
kreipėsi į Kaupo apygardos dąr- 
bo ‘inspektorįų, kad jis tą rei
kalą sutvarkytų. Kepėjai reika- 
Jąvp aštųonių vąjaądą darbo 
dienos ir didesnio ątjygipimo: 
kepėjui 50 lt., o jo padėjėjui 33 
lt. per savaitę, t. y. tiek, kiek 
moįamą Kauno kepyklų kepe-

Miškuose N ligą iš o Apie 150 
Stirnų

Šįąulių, Jpniškio ir Pakrup- 
jaus miškupsp paskutiniu laiku 
labai gaišta stirnas. Iš viso jąp 
esą nugaišo apie 150 stirnų. 
Stirnas apnikusi kažkpkią ligą.

5 Procentų Tąfcsai Anglijos 
Ginklavimui

Būdamas Mokesčių Inspek
cijos gękretorium Pasisavi
no per Tris Tūkstančius Lt.

Kazys Razukevičius, būdamas 
Kauno apskr. mokesčių iąspek- 
cijos sekretorium, išėiųė iš Lie
tuvos banko (su inspekcijos or
deriu) 3 tūkst. 127 lt. ir pasisa- 

,vino. Tuo pinigus Liet, banke si.

London. — Anglijos fi-
nansų ministerija re 
ja, kad seimas apdėtų 5 nuo 
šimčiais extra mok 
sus biznio pelnus, 
čius $10,000 per metus.cius $10,000 per metus. Šie 
specialiai taksai skiriami 
pasmarkintam ginklavimui-
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būrtininkai
Senovės gadynėj, ant šito pasaulio
Būrtininkai tiktai pirmi atsirado,
Jie žvėrius medžiojo, paukščius, žuvis gaudė, 
Kad kaip nors galėtų apsigint nuo bado.

Jie suko sau galvas, spėliojo ir būrė, 
Kaip lengviau galėtų žuvų pasigauti, 
Arba kaip paukštelį, zuikį arba stirną, 
Su pagaliu arba vylyčia nušauti.

Tuomet jie kovojo už būvį vargingą,
Tuomet dar nebuvo ant šio svieto turtų, 
Nebuvo dar miestų, namų ir bažnyčių, 
Tuomet dar nebuvo daug naudos iš burtų.

Būrtininkai šiandien netaip, kaip senovėj, 
Žvėrių nemedžioja, žuvų nežuvauja, 
Neva gydo ligas, ateitį spėlioja,
Arba net po mirties laimę pranašauja.

Vienas stebuklingu daktaru garsinas,
Išgydąs ligonius būdu labai keistu,
Jam nereikalingas medicinos mokslas, 
Jis gydąs be mokslo, be peilio, be vaistų.

Pasauly daugybė tokių apgavikų, 
Kurie neva gydo ir stebuklus daro, 
Jie atima žmogui pinigus, sveikatą, 
Ant galo ne vieną į kapus nuvaro.

Kitas pasiskelbia dideliu žinovu, 
Kiekvienam jis galįs ateitį atspėti; 
Pranašauja laimę, sveikatą ir turtus, 
Tam, .kuris sutinka už tai užmokėti.

Jei kas pageidauja ateitį žinoti, 
Tam ateities laimę apsukriai spėlioja, 
Ii’ kozyres dėąto ir į delną žiūri, 
Kol pinigus visus iš jo išvilioja.

O trečias, gudriausias iš visų gudruolių, 
Jis moka su burtais žmones užžavėti, 
Dalykus, ko niekad nebuvo ir nėra 
Pajėgia daugybei žmonių įkalbėti.

Keistai apsirengia, vis neaiškiai murma, 
Priklaupia, pritūpia, galvą palinguoja, 
Ir vandeniu taško ir su dūmais smilko, 
Ir į visas puses su rankom mojuoja.

Kai kada maloniai lyg prašyte prašo, 
Kad žmones neskūpiai jam pinigų duotų, 
O kartais sustaugia: “Jei jūs neklausysit, 
Pateksit į nagus šėtonų raguotų!”

Patol bus pasaulis burtininkų pilnas,
Kol kapitalizmo tvarka viešpatauja, 

'Išnyks visi meistrai stebuklų ir burtų,
Kuomet darbo žmonės įsteigs tvarką 

[naują.
Raguotis.

Pasarga Conn. 
Draugams

Beliko tik keletas dienų iki 
būsimam ALDLD ir LDS aps
kričių išvažiavimui. Mažai te
ko girdėti apie kolonijas, kaip 
jos rengiasi atvykti į išvažia
vimą, bet yra vilties, jog dau
gelis kuopų pasirūpino busus, 
su kuriais parankiausia yra 
atvykti į išvažiavimą. Tačiau, 
kol dar yra keletas dienų lai
ko, tai reikia žiūrėti, kad ap
garsinimai pasiektų kiekvieno 

«•

Rengia ALDLD 3-čias ir LDS 5-tas Apskričiai

1937

Įžanga 25 Centai

WATERBURY, CONN.

Merrymakers 
Orchestra

JOHN GUDIŠKIS
Ristikas 175 sv. vogos

AL. NORKUS 
Ristikas 170 sv. vogos

Trijų Round’ų
Ristynės 

Ristikai iš New Yorko

♦ i * * * ■* ‘t t * ~ ' * ¥ i * ' ■ ’ < * 1 * 11

Programoje dalyvaus: Laisves Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Torrington, 
pirmu kartu pasirodys Waterburyje, Vilijos Choro Dubdtkviais kvartetai ii’gi pirmti kar
tu dainuos. Tai bus puiki sporto ir muzikos programa. ( . r t ;

širdingai kviečiame visus skhitlingai atsilankyt^ pasigėrėti gera programa ir smagiai 
pasišokt. RENGĖJAI.

Sekmadienį

June

Išvažiavimas
Dainos ir Ristynčs |

lietuvio bakūžę, kad visi žino
tų apie išvažiavimą.

Veikėjai turi žinoti, kad 
šiedu apskričiai turi pilnas 
rankas darbo ir išlaidų. Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
apskritys ypatingai yra užsi
dėjęs sunkias išlaidas šiame 
vajaus laike. Tad, jei neveik
tume užtenkamai del išvažia
vimo, kuriame padaroma mo
ralė ir materiale parama del 
apskričių, tai pultų kaltė ant 
mūs pačių.

Rengimo komisija progra
mą pagal išgalės sudarys ge
rą. Bus chorai iš kelių mies
tų, bus trumpos prakalbėlės ir 

magaryčioms ristikai iš New 
Yorko. Tai pirmiena mūs išva
žiavimuose. Kas gi nenorėtų 
pamatyti, kaip lietuviai drū- 
tuoliai gali parodyti savo jė
gas ristynėse?—Visi!

Išvažiavimas įvyksta Water
bury, birželio-June 27 d., Lie
tuvių darže, prie Lakewood 
ežero, ant kalnelio. Waterbury 
draugai pasirengę priimti vi
sus dalyvius gražiai, duodant 
tinkamą patarnavimą. Tad, tu
rintieji savas mašinas, “prisi- 
lioduokite” jas pilnas ir atvyki
te pasilinksminti į tą šaunų iš
važiavimą. Vikutis.

Mūsų Naujienos
čia pasibaigė “truck drivers” 

streikas. Jones Pie Baking Co. 
vežikai išlaimėjo $38.25 savai
tinės algos ir apmokamas vie
nos savaitės vakacijas vasaros 
laiku.

Streikas tęsėsi virš vienos 
savaitės, vežikai užklupo tą 
kompaniją taip netikėtai, jog 
virš $1000 vertės iškeptų 
“pie” ir pyragaičių kompanija 
turėjo dovanot vietiniams li- 
gonbučiams. Mat kompanija 
neturėjo progos išparduoti sa
vo iškeptus produktus.
Beje, pirmu sykiu Elizabethe 

C.I.O. unija iššaukė streikan 
Condensei’ Service and Engi
neering Co. darbininkus, pri
sidėdami prie laivų statymo iš
šaukto streiko New Yorko ir 
New Jersey prieplaukose.

Darbininkai reikalauja pa
gerinimo darbo sąlygų, — me
chanikams $1.25 valandai, o 
mechanikų pagelbininkams 
(“helpers”) 98 centus valan
dai. Dubeltava užmokestis už 
išdirbtus viršlaikius.

Pas mus Elizabethe beveik 
kasdien įvyksta šunų įkandi
mai. Daugelis žmonių, ypač 
vaikai, labai nukenčia nuo pa
laidų šunų. Miesto gaspado- 
rius Joseph A. Brophy net bu
vo priverstas išleisti viešą pa
reiškimą, kad šunims uždėti 
apynasrius ant 30 dienų. Be 
apynasrių sugauti šunes bus 
be jokių ceremonijų galabina- 
mi.

Nesuprantu, kam ir reikalin
gi tie šunes mieste gyvenan
tiems žmonėms. Kas jau per
daug, tai perdaug. Juk tai už- 
dyką eikvojimas maisto, nes 
didžiumoj tie šunes tai tik pa
razitai.

“Supreme Court Jury” pri
pažino $100 Adomui Masio- 
niui iš Hillside, N. J., prieš tū
lą Louis Borinskį. Pagal A. 
Masionio skundą, L. Borinsky 
pridavė jam čekį už morgičių, 
kurį bankas atsisakė priimti.

A. Masionis kaipo trustisas 
Charles ir Rosella Masionių, 
reikalauja teismo keliu atgau
ti dar likusius $732.50 už mor- 
gičius.

Jūsų reporteris rašė “L.”, 
kad “Aušros” Draugijos turtas 
pa’augo $460 per metus laiko. 
Turėjo būti — už šį pusmetį 
tiek turto paaugo.

Mūsų darbštūs jaunuoliai 
Eddie Pociūnas ir Kay Augu
lis ne juokais darbuojasi LDS 
vajuje, šiomis dienomis jie da- 
sivarė ligi 12 naujų aplikan- 
tų vietinei LDS jaunuolių kuo
pai. Bravo, vyrukai.!

Tai pasekmingas buvo ALD 
LD II Apskričio piknikas 
Cranford, N. J., 13 dieną bir
želio. Pritrūko visa ko — val
gio, alaus ir kitų dalykų. Atsi
prašome visų svečių, kuriems 
liko barčekiai. Visi turėsite 
progos už atlikusius barčekius 
nusipirkti ką reikia rengia
moj ekskursijoj laivu Manhat
tan, 22 dieną rugpjūčio.

“L.” Reporteris.

San Francisco, Calif.
Pagelbos Savaitė Dėl Ispanijos 

Kovotojų
Pagelbos savaitė dėl Ispani

jos kovotojų prieš fašizmą 
San Franciscoj ir jo apylinkė
se buvo paskirta nuo birželio 
13 iki 20 dienai, po vadovybe 
North American Committee 
for Defence of Spanish Demo
cracy. Manoma buvo surinkti 
$10,000.

Birželio 19 dieną San Fran
cisco gatvėse buvo rinkliava 
(Tag Day). Nekurtos organi
zacijos ir distriktai prisižadėjo 
sukelti sekamas sumas: Mari
time Distr. $700, žieminės 
Kalifornijos Laikraščių Gildi
ja $50, Komunistų Partija 
$1000, Amerikos Lyga prie 
Karą ir Fašizmą $200.

Komunistų Partija taipgi 
darys rinkliavą perdėm visą 
valstiją ir rinks butas nuo bu
to maistą, pinigus, drapanas, 
ir tą savaitę organizuos pikie- 
to demonstracijas prie nazių 
konsulatų ir rengs visur masi
nius susirinkimus.

Vacaville, Calif. — Šitas 
miestukas yra tirštai apgyven
tas ispanais. Veik visi, be iš
imties, gyvenimą padaro iš ap
dirbimo vaisių ir daržovių. Is
panijos liaudies kovotojams 
labai atjaučia.

Birželio 6 d. Ispanų Salėj 
rodė krutamus paveikslus, “Is_

Fašistų Generolo Franco 
Melai ir Vyliūgystes

Vitprią, Ispanija. — Pasi
kalbėjime su laikraščių ko- 

' respondentais, gen. Franco, 
vyriausias komandierius Is
panijos fašistų, pasakojo, 
būk ne naziai ir italai lakū
nai sudaužė ir sudegino Ba
siuj os užfrontės miestus: 
Guernica, Eibara ir .kitus. 
Jis nerausdamas melavo,, 
buk tu,o^ savo miestus sude
ginę patys “raudonieji,” su
prask, respublikiečiai.

Šaukdamas Bilbao gynė
jus pasiduoti, gen. Franco 
veidmainiškai žada jiem at
leisti, o bausti tiktai “kri
minalistus.” Bet tai yra pik
tadariška Franco vyliūgys- 
tė. Jis jau sušaudė tūkstan
čius nekariškių 
savo užimtuose 
Kas tik rėmė 
buvo pastatytas 
ir gavo kulką į kaktą ar į 
krūtinę.
Franco Neisiąs į Jokias De

rybas su Liaudiečiais
Vitoria, Ispanija.—Fašis

tų komandierius Franco 
smarkiai užreiškia, kad nei
siąs į jokias derybas su res- 
publikiečiais dėlė! karo bai- 

gyventojų 
miestuose, 

respubliką, 
prie sienos

gimo. (Mat, jis dabar gau- Doygiinu^s> pies> pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls, 
na CiaUgiaU Karines para-] Siunčiame duonų per paštą.j kitus miestus, specialiai greįtai pristato, 
mos iš Vokietijos, Italijos ir| Ant jiisų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas. 

SS“ "e“ bet “'Varpas Bakery, 3642 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

panija Liepsnose.” Kada visi 
susirinko į svetainę ir dar ne
pradėjus rodyti paveikslo, to 
miestelio majoras Cox ir poli
cijos viršininkas su gauja de-
putatų, apsiginklavusių kirvių tus! 
kotais ir ašarų bombomis, už- ne'
puolė susirinkusią minią. Su
daužė salės kėdės, sužeidė 
kelis žmones, ypatingai senas 
moteris, 4 areštavo ir apkalti
no komunizme. Vėliau areš
tuotus paleido po $200 paran
kos.

To miestelio gyventojai su
kėlė didžiausį protestą. Keturi 
šimtai, vaikų sustreikavo ir 
nėjo į mokyklą. San Francisco 
“North American Committee 
for Medical Aid to the Spa- 
nish Democracy” taipgi užpro
testavo prieš tokį majoro ir 
policijos kriminališką žygį. 
Prirodė, kad minimas komite
tas Jungtinėse Valstijose yra
legališka įstaiga ir turi pilną 
teisę šelpti Lincolno Batalioną, 
kovojantį Ispanijoj. Todėl pa
veikslai bus rodomi ir aukos 
bus renkamos.

Oaklando ir San Francisco 
lietuviai tam tikslui birželio 6 
d. parengė pikniką Gegutės 
darže. Visą pelną skyrė kovo
tojams ir pinigai bus pasiųsti 
per “Laisvę.” Šių dviejų kolo
nijų lietuviai jau sukėlė virš 
dviejų šimtų dolerių dėlei ko-
votojų. Tai puiki auka, paly
ginus sU kitom kolonijom, o 
turime žinoti, kad ne visi pri
sidėjo. Pacific.

PRANEŠIMAI 1S KITUR
■V

ALDLD REIKALAI
Rengkimės prie ALDLD 7-to Apskr.

Pikniko
Apskričio piknikas įvyks liepos 18 

d., Olympia Park, Shrewsbury, Mass.’,* 
sale Worcesterio. Vieta yra puiki, 
prie ežero, kur galima maudytis. 
Veikiausia kuopos yra gavę laimėji
mo tikietukų delei išplatinimo. Ti- 
kietai yra sykiu, laimėjimo ir įžan
gos. Prašome visų narių pasistengti

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
■ ' ... ....................... ' 1 " n-._ t.

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

Rūgšti ruginė, snVdi ruginė, ulelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vięiam 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, 

i ir Jelly Rolls-

PuBlanis Penktai

kuo daugiausia išplatinti juos. Visos 
kuopos yra prašomos atsivežti ką 
nors delei išleidimo ir atsivežę pal
tys išleisti. Pikniko programą pas
kelbsime vėliau, užtikrinam, kad bus 
žingeidi, visi norės pamatyt- Visi 
garsinkite pikniką, platinkime tikis- 

7-to Apskr. Sekr. D. Lukle- 
(144-145)

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 
rašykite :

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

L. I., N. Y.
—

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433B

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

HavemeyerE 8-1158

Juozas Levanda
j (LEVANDAUSKA8)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mu. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
6 337 Union Avenue

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

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

J • . /
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Puslapis šeštas Pirmad., Birželio 21, 19:
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BUSHWICK
GRAND ST. at GRAHAM AVE. BROOKLYN

NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBS

Girdėkit Ką Tik Sugrįžusius 
Iš Karo Fronto Lincolno 

Bataliono Kovotojus
Trečiadienį, birželio 23, 8 

vai. vakaro, Hippodrome, 6th 
Avė. tarp W. 43rd ir 44th 
gatvių, New Yorke, kalbės ke
turi sugrįžę iš Ispanijos žymūs 
kovotojai, darbuotojai ir dar
bininkų reikalų gynėjai. Jais 
yra: Robert Minor ir James 
Ford, nariai Komunistų Parti
jos Centro Komiteto, Samuel 
Stember, narys Abrahomo Lin
colno Bataliono, Phil Bard, se
kretorius ir draugas A. L. Ba
taliono.

Amerikos darbininkai ir 
darbininkes turės progą girdė
ti gyvu žodžiu pranešimą, kas 
dedasi šiandien karo lauke, 
Ispanijoj, kur mūsų draugai 
kaujasi su mirtinu visų darbo 
žmonių priešu — tarptautiniu 
fašizmu.

Mes, lietuviai darbininkai, 
taipgi lankykim masinius su
sirinkimus ir prisidėkim auko
mis. Tuomi sustiprinsime mūsų 
kovotojų dvasią ir padėsime 
juos aprūpinti techniškai ir 
maistu? O bendrai veikiant pa
vyks nugalėti pasaulinį kruvi
nojo fašizmo terorą.

Kaimietis.

Įdomus ir Pamokinantis 
Teatro Vakaras

Šį vakarą, 21 birželio, Lietu
vių Meno Sąjunga ruošia vie
šą vakarą scenos veikalų per
žvalgai ir kritikai. Pradžia, 
7:30. Bus “Laisvės” Salėj, ‘ 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Sąjungos Veikalų Komisija, 
kuri pašventė nemažai laiko 
perskaitymui ir perstudijavi- 
mui kelių Sąjungai prisiųstų 
naujų veikalų, trumpoj su
traukoj perduos tų veikalų tu
rinį, svarbiausias jų kryptis, o 
po to seks visų dalyvių disku
sijos.

Įvadas duot yra pasižadėję 
dd. P. Balsys, A. Jeskevičiutė 
ir V. Bovinas.

Visi susidomėję menu kvie
čiami dalyvauti diskusijose, 
prisidėti prie teatro tobulini
mo, kritikuojant klaidas, taip
gi pasimokinti iš pažangos te
atro srityje. T. M.

Sąmatą Taryba Pravedė 
! Butą Pataisą Fondą
Penktadienį Samatų Tary

ba nubalsavo įsteigti $500,000 
fondą namų pataisoms. Iš jo 
bus imami pinigai kaipo pas
kola pataisoms tų namų, ku
riuos miesto butų departmen- 
tas pripažins taisytinais. Pas
kolą turės atmokėt namų sa
vininkai dalimis. Prieš tarimą 
aštriai protestavo namų savi
ninkų grupė, bet jį rėmė ren- 
dauninkų organizacijos.

Mirė S. Briedis, Žinomo 
Jauno Advokato Tėvas

Penktadienį, 18 birželio, 
staiga susirgęs pasimirė Stepo
nas Briedis, brooklyniečiams 
gerai žinomo jauno advokato 
S. Brady, Jr., tėvas, sulaukęs 
63 metų amžiaus. Pašarvotas 
Barry P. Shalins (šalinsko) 
šermenų įstaigoj, 84-02 Jamai
ca Ave. Laidos šį rytą, 21 bir
želio. Rep.

Liaudies Teatras Studijuos 
Meną, Dramą, Vaidybą

Trečiadienį, “Laisvės” pa
talpoje, susirinko Lietuvių 
Liaudies Teatro Komitetas. Po 
gerų diskusijų, nutarta suda
ryti kaip ir teatro mokyklė
lę, kad save ir kitus paruo
šus gausesniam ir našesniam 
teatro meno darbui.

Grupė susirinks kas dvi sa
vaitės per visą vasarą. Vienas 
draugas bei draugė paruoš 
vienu bei kitu teatro, dramos 
technikos, istorijos, vaidybos 
klausimu referatą, o paskiaus 
seks diskusijos. Į šį studijuoto
ji! ratelį bus kviečiama tik tie 
draugai bei draugės, kurie tik
rai norės giliau kolektyviai 
studijuoti mena.

V. Bovinas,
L. L. T. Pirm.

Stasys Baisokas Serga'

“Danguose” Audra
Negro “dievo” Divine “dan

guose” audros tebesiaučra. Ke- 
tvirtad. susirėmime sužeista 3 
“angelai.” Tūla negrė moteriš
kė, kuri policijai pasakė tik 
savo “dangišką” vardą, liudi
jo, kad du vyrai ir moteris, 
negrai, ją užpuolė mušt ir no
rėjo įvilkt Divine įstaigon už 
tai, kad ji apleido sektą, pa-1 
laikydama Faithful Mary, bu
vusią Divine “dangaus” “ka
ralienę.”

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
• •

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c. 
•

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempllorių 3c

S. Brusokas, gyvenantis 60 
Doscher St., 11 d. šio mėnesio 
susirgo ir išvežtas į Long Is
land Col. Hospital. Ligonis pri
klauso Šv. Jurgio Draugijoj ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jime, taipgi yra “Laisvės” 
skaitytojas. Minėtų draugijų 
nariai, taip pat kiti draugai ir 
pažįstami prašomi jį aplanky
ti. Jurgis. '

Išvežiotojo Unija 
Rems LaGuardią

New Yorko visuomenei iki 
šiol žinoma kaipo panaudoja
ma Tammany Hall užmačioms 
pravesti, Tšvežiotoju Unija, de
legatų mitinge užgyrė LaGuar- 
dijos kandidatūrą į majorus 
sekamam terminui. (Unija tu
ri 62.000 narių.) Svkiu pareiš
kė. kad unija reikalauja se
natorių Wagner j palikt sena
te. Įmatoma, kad tai tiesiogi
nis perspėjimas Tammanės 
'viršininkams, kad jie neban
dytu statyt Wagnerį prieš La
Guardią.

Pats Wagneris esąs pareiš
kęs, kad jis nemano maišytis i 
Tammanės reikalus, bet nori 
pasilikt senate.

Agente Pakliuvo
Mrs. Florence Kravis, 34 E. 

42nd St., buvo įsisteigus gana 
pelninga biednomis mergino
mis prekiavimo biznį. Jinai at- 
kviesdavusi iš pietinių valsti
jų negres merginas būriais, 
ten joms pažadėdama po $50 
į mėnesį už tarnaičių darbus, 
o čia statydama dirbt už $20 
į mėnesi. Tačiau ir iš tos su
mos ji iš merginos paimdavus 

i $7 už busa ir $7 už patarnavi
mą, $1 už takse. Samdytoios 
irgi mokėdavo $7 už prirody
mą.

Atvežtas merginas ji laiky
davo subruktas skiepe.

Išmetė iš Registerio
New Yorko stambieji ponija 

turi savo taip vadinamą Socia
li Registerį, kuriame surašo, 
jų manymu, vertingus socialio 
laipsnio ponus. Pasitaiko gerų 
kurijozu su tuo rėgisteriu. 
Apie metai atgal viena ponia 
užregistravo savo kalaite. Bet 
dabar iš jo išmesta Wallis 
Warfield Windsor, buvusio 
Anglijos karaliaus žmona. Sa
koma, kad tai esanti bausmė 
už antras perskyras apsivedi- 
mui su trečiu vyru, bet naudo
jant tą mierą visiems tame re- 
gisteryje esantiems reiktų už- 
sidaryt biznį, nes veik visi yra 
lygiai geri ar dar geriau atsi
žymėję divorsų čampionai.

Lietuvės ALDLD Narės 
Rūpinasi Užlaikymu 

Ispanijos Vaiką
Am. Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos Moterų 
81-mos kuopos susirinkime pe
reitą ketvirtadienį mes jau tu
rėjome juodu ant balto įrody
mą savo pasidarbavimo Ispa
nijos našlaičių auklėjime. Kuo
pa sumokėjo $10 į Ispanijos 
Vaikų Fondą. Ta suma užlai
kys vieną Ispanijos našlaitį 
amerikiečių įsteigtame Tho
mas Jeffersono Vaikų Name 
per du mėnesiu.

Kadangi mes nusitarėm mo
kėti po $5 kas mėnesį, o mūsų 
kuopa neturtinga, tad rinkta 
komisija, kuri rūpinsis sukelti 
tam tikslui finansų. Išrinkta d. 
E. Vilkaitė ir nutarta prašyt 
d. K. Petrikienė. kuri dėl svar
baus organizacinio darbo ne
galėjo pribūt į šį susirinkimą. 
Moterų priejauta Ispanijos na
šlaičiams matyt iš to. kad vie
na draugė, kuri dėl svarbiu 
priežasčių negalėjo dalyvauti 
rinkliavoj Ispanijai. į šį susi
rinkimą atsiuntė $2 kuopos 
našlaičiu fondui.

Į kuopos tarimą dalyvauti 
Ispanijos Savaitės rinkliavoj 
atsiliepė keletas draugiu. Dar
bavosi Petkienė, Petrikienė, 
Pranaitienė. Depsienė, Vilkai
tė, Sasna. Surinkta 'dikčiai au- 
kn dėžutėmis. Simpatija Ispa
nijos liaudiečiams ir nukentė- 
jusiems nuo fašistu užpuolimo 
visur didelė. Daugelis lietuvių 
aukavo dikčiai drabužiu.

Drg. F. Kazakevičienė išda
vė gera raportą iš ALDLD 2 
Apkričio konferencijos.

Nutarta užsiregistruoti die
ną rudens parengimui ir. jei 
dar galima, bandyt suruošt ką 
nors vasaros metu, taipgi dar
buotis bendram organizacijų 
niknikui. kuris bus 25 liepos, 
Ulmer Parke. Draugės entu
ziastiškai išsireiškė apie eks
kursiją laivu Manhattan į Rye, 
N. Yj įvyksiančią 22 rugpjū
čio. Be abeio, bus ir pasidar
buota tam tikslui. Narė.

Protestavo Užmi'aiižimą 
Skerdynės Filmą

Charles Rivers, pirmininkas 
Bropklyno-Queens Darbo Ko
miteto. kurin yra prisidėiusios 
20 darbo uniju su 60.000 na
riu, užnrotestavo prieš Para
mount Pictures, Inc., už sulai
kymą Chicagos skerdynės pa
veikslų.

Kaip žinia. 30 d. gegužės 
Chicagos policija užnuolė pi- 
kietus prie plieno dirbtuvių ir 
to užpuolimo pasėkoj 9 dar
bininkai jau mirė. Ten buvęs 
naveikslininkas nuėmė filmas, 
kurios parodo ta žiaurų už
puolimą, bet minėta kompani
ja tų judžių neišleido į svietą.

Žymūs Republikonai Užgyrč 
LaGuardią

Dvidešimts žymių Brookly- 
no republikonu su buvusiu se
natoriumi William M. Calder 
priešakyje išleido pareiškimą, 
kuriame užgiria LaGuardijos 
kandidatūrą į majorus seka
mam terminui. Rep. Partijos 
vadui Crews, sakoma, tas ne 
labai patinka.

Transporto Unija Laimėjo 
IRT Pensiją Kovą

Transporto Darbininkų Uni
ja, kuri yra dalimi CIO, pra
neša, kad pasirašyta su IRT 
kompanija sutartis, kuria ei
nant kompanija sugrąžins arti 
trylikai šimtų darbininkų apie 
du milionu dolerių iš IRT Pen
sijų Fondo. Ta suma surinkta 
per tris metus iškolektuojant 
iš darbininkų algų.

Per 18 mėnesių darbininkai 
dėjo pastangas panaikinti tą 
fondą, nes jis buvo nesaugus 
finansiniu atžvilgiu.

Galutinas žodis tart palikta 
pačių darbininkų referendu
mui, kuris turi būt pravestas 
bėgiu 30 dienų. Tada, sumo
kėti pinigai darbininkams tu
ri būt sugrąžinti dalimis per 
tris mėnesius laiko, pradedant 
su 1 rugpjūčio. Su ta diena i 
sulaikomas ir kolektavimas iš 
norinčių pasitraukti iš to fon
do. Kiekvienas darbininkas 
turėtų gaut tarp $150 ir $200.

Unijos generalis sekretorius 
Austin Hogan apskaičiuoja, 
kad fondas subankrutuotų iki 
1948 metų, jei mokėtų žada
mą pensiją, nes išmokesčiams 
reikėtų turėt ant rankų apie 
$17,000.000. Tačiau tos sumos 
nebus, kadangi kompanija 
permažai dadeda. Taip pat 
nurodo, kad dabartinis fondas 
neturi sistemos, kuria galėtų 
priversti kompaniją išmokėt 
žadėtas pensijas.

Išvyko į Pittsburgh?
šeštadienio naktį išvy

ko į Pittsburghą “Laisvės” 
redaktorius R. Mizara ir gas- 
padorius P. Buknys, taipgi 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Jaunimo sekretorius J. 
Ormanas. Jie dalyvaus ten 
įvyksiančiame APLA 27-tame 
Seime. Rep.

MEDI
Parsonienes Neranda

Jieškant dingusios Mrs. Par
sons kūno apjieškota apie 15 
mylių plotas aplink namus. 
Slaptoji policija pareiškė, kad 
su tuo pasibaigia masinis j ieš
kojimas, tačiau kreipėsi į apy
linkės gyventojus ištirti savo 
nuosavybes, ar nesiranda kur 
naujai sukastos žemės, kur 
piktadariai galėjo palaidot 
Parsonienę.

LEGAL NOTICES
Notice is hereby given that Roeb

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

(130-147)

I Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622

< Brooklyn, N. Y.

j 168 Grand Street
> Tel. Evergreen 8-7179 £
} Brooklyn, 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.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CINAL 1 BOX
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
ginus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Mergaitę Sumušė Teatre
Sulaikytas Franklin Teatro, 

Bronx, porteris William Ray, 
kuris, sakoma, prisipažinęs įsi
viliojęs 10 metų mergaitę Ma
ry Maglione į -tuščią teatrą, 
ten jai plyta pramušęs galvą 
ir palikęs uždarytą vėdintuvę. 

‘Mergaitė rasta be sąmonės po 
išbuvimo ten 22 valandas. Jos 
gyvybė pavojuje.

Abelių vaikas Johnnie, 377 
Bleecker St., mokykloj užsi- 

i mąstęs prarijo paišelio kepu
raitę. Vaikas juokaująs, bet 
mokytoja jį pasiuntė ligonbu- 
tin ištirt jo padėtį.

Policisto Solen automobilius 
užmušė Mrs. Rose Abdate, 26 
metų, prie Fort Hamilton 
Parkway ir 65th St.

Du jauni saldainių “pirk
liai” susivaidijo gatvėj už 
“turgų.” Vienas iš jų, Melis-j 
sinos, parstūmė McQuade, ku
ris užgavęs galvą į šaligatvį 
mirė kelyje į ligoninę, Melis- 
sinos uždarytas kalėjime.

BROOKLYN LABOR LYCEUM!
DARBININKŲ ĮSTAIGA I

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

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

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&otų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po germeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MM.M M M M M M M M M M

Notary Public

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.
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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

FRANK D0M1KAIČI0
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C g

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. * 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml Ml M MM

Tel. Stagg 2-5043 ‘

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuvių Anglią Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661
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