
KRISLAI
Šnipai Ispanijoj.
Malaga Parduota.
70 Katalikų Kunigų — 

Komisarai.
Ką Jūs Dabar Sakote?

R. Mizara

Ispanijos lojaiistų valdžia su
ėmė šimtus šnipų, kurie veikė 
fašisto Franco naudai. Tarpe 
jų—daug žymių armijos virši
ninkų. Tai vis daugiausiai troc- 
kistai,—POUM nariai.

Dabar jau vieša paslaptis, 
kad Malaga miestas pateko į fa
šistų rankas dėlto, kad jį išda
vi aukšti karo oficieriai ir ge
nerolai.

Caballero su tos rūšies sutvė- 
mais elgėsi labai švelniai, dėlto 
jie pridarė tiek daug nuostolių 
Ispanijos demokratijai.

Dėlto Caballero kabinetas tu
rėjo pasitraukti, nors ir pervė- 
lai.

Negrino vyriausybė, matyti, 
imsis griežtesnių priemonių su
valdymui trockistų. Suimtas jų 
vadas Andre Nin (Barcelonoj). 
Turi būti suimti visi trockistai 
ir atatinkamai nubausti.

Kad laimėti karą su priešu, 
reikia pirmiausiai sunaikinti jo 
agentai, veikią mūsų pusėje.

Tikintieji sako: “Dieve, ap
saugok mus nuo blogy, draugų, 
o nuo priešų mes patys apsisau- 
gosim.”

Demokratiniai nusistatę žmo
nės šiandien neprivalo laukti, 
kol dievas juos apsaugos nuo 
šnipų. Jie patys turi pasielgti 
su fašistų šnipais taip, kad anie 
neturėtų progos daugiau šnipi
nėti !

Šiuo tarpu Ispanijos lojalis- 
tų armijoj tarnauja 70 katalikų 
kunigų politiniais komisarais. 
Doras katalikų kunigas, komu
nistas, .socialistas ir liberalas— 

' visi petys petin muša fašizmą.
Taip ir turi būti!

Atsiminkim, draugai: šian
dien Ispanijoj veikia jau du 
Amerikos kovotojų batalionai: 
Abrahamo Lincolno Batalionas 
ir Jurgio Washingtono Batalio- 

' nas.
Juodu sudaro mūsų draugai 

—didvyriški kovotojai, nuvykę 
Ispanijon padėti to krašto de
mokratijai sukriušinti barbariš
ką fašizmą.

Ar tai ne gražu? Ar tai ne 
garbė mums, amerikiečiams?

Bet tik plakšnojimu sau per 
petį mes negalim pasitenkinti. 
Turim broliams ir draugams 
padėti pinigiškai. Padėkim vi
sai Ispanijos demokratijai. Is
panijos demokratijos dalykas 
yra viso pasaulio laisvę mylin
čių imonių reikalas.

To niekad nepamirškim.

Kadaise mūsų pažangieji lie
tuviai darbininkai sakydavo: 
“Stočiau į uniją, bet kad Ame
rikos Darbo Federacija netiku
si—jos vadovybė subiurokratė- 
jusi.”

Kiti sakydavo: “Mes, atei
viai, neką padarysim, jei ir 
įstosim į uniją. Kai amerikonai 
stos, tuomet ir mes būsim uni- 
jistai/’

Dabar dalykai pasikeitė. Or
ganizuojamos pramoninės uni
jos į CIO. Amerikonai darbinin
kai tūkstančiais stoja unijon. 
Na, o daugelis mūsų pažangių
jų darbininkų vis kažin ko te
belaukia.

■■ ■■■

Mes ypačiai 'kreipiame domę 
į šiuo tarpu einamą organizaci- 
jinį vajų tekstilės pramonėje.

Lawrenco,' Nashua, Lowell io 
ir kitų Naujosios Anglijos mie
stų ir miestelių lietuviai teksti- 
liečiai! Stokit savo unijon. Da
bar didžiausia proga patapti or
ganizuotais. Raginkit kitų tautų 
darbininkus daryti tą patį.

Argi tai būtų perdidelis iš 
jūs, draugai, reikalavimas, kad 
jūs turėtumėt būti pirmutiniais 
unijistais, kelio rodytojais ki
tiems? Mums rodosi, neperdide- 
lis!

*
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SOVIETŲ LAKŪNAI NUSILEIDO WASH. VALSTIJOJE
Youngs t own o Policija ir Gengsteriai Nu

šovė Du Plieno Streiko Pikietninku ir 
Sužeidė 50; Dujomis Aptroškino 500

Youngstown, Ohio. — Re
public Plieno korporacijos 
ginkluoti “sargai” ir šerifo 
R. Elserio gengsteriai nu
šovė du streiko pikietinin- 
kus, Johną Bogovičių ir 
Jamesą Eperjesį ir sun
kiai sužeidė 50 kitų pikieti- 
ninkų, tame skaičiuje šešias 
moteris. Tarp sužeistų mo
terų yra ir Mary 'Heaton 
Vorse, pažangi žurnalų ra
šytoja iš New Yorko. Kul
ka kliudė jos smilkinį. Tri
mis šruotų šūviais liko pa
šautas į abidvi kojas ir vie
ną ranką fotografas-repor- 
teris laikraščio “Youngs
town Vindicator,” Edwar- 
das Salt. Šerifai ir gengs
teriai nenorėjo, kad jis 
trauktų paveikslus budeliš
ko užpuolimo ant streikie- 
rių.

Policija ir plieno padau
žos taipgi paleido šimtus

čius darbininkus. Pastarie
ji gynėsi, kuom galėjo—pa
galiais, plytomis, kumščiais. 
Kovos įnirtimas ėjo virš 
tris valandas, bet atskiri 
susidūrimai su policija ir 
ginkluotais gengsteriais tę
sėsi beveik per visą naktį iš 
pereito šeštadienio į sekma
dienį ir užsibaigė tik beauš
tant. Tapo apdaužyti ir du 
policininkai ir 5 “spešialai” 
šerifai. Areštuota 20 strei
ko pikietininkų.

Miesto policija pasakoja, 
būk streikieriai apšaudę 
“tvarkdarius.” Plieno Dar
bininkų Organizavimo Ko
mitetas tatai užginčija kai
po melą.

Po mūšių buvo padaryta 
vienos dienos pertaiką tarp 
šerifo Elserio ir industrinės 
unijos o r g a n i z a toriaus 
John Stevensono. Jiedu su
sitarė, kad policija ir gink
luoti “spešialai” pasitrauks 
nuo fabriko vartų, o unija 
nedarys jokios demonstra
cijos prieš fabriką per 24 
valandas.

Plieno darbininkų orga-

Lėkė Virš 63 Valandų 
Be Apsistojimo iš Ma

skvos, per Polių
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS SVEIKINA TRIS 

DIDVYRIŠKUS LAKŪNUS

Pennsylvanijos Gubernatoriaus Įsakymu, 
Tapo Uždarytas Cambria Plieno Fabrikas,' 
Prieš Kurį Streikuoja 15,000 Darbininkų

Johnstown, Pa. — Pagal siųsto pulkininko Janeway.
gubernatoriaus Earle įsaky 
mą birž. 20 d. buvo uždary 
tas didysis Cambria fabri

troškinančių, ašarinių bom
bų į streiko pikietus ir ap
troškino apie 500 darbinin
kų. Tarp sužeistų yra ir 
viena motina su kūdikiu, i 

Užpuolikai pirmiausia du-1 
jinėmis bombomis bombar- nizatorius J. Stevenson vie- 
davo būrį moterų, streikie- 
rių padėjėjų, kurios susė
dusios pikietavo vienus fa
briko vartus. Vyrai strei
kieriai gynė moteris, o spe
cialiai šerifai, policija ir 
korporacijos samdomi raz- 
baininkai tada pradėjo vi
suotiną užpuolimą ir me- majorą už 
džioklę prieš streikuojan- kraujo liejimą.

šai kaltina Republic korpo
racijos prezidentą T. Gird- 
lerį kaipo žmogžudį, nes tai 
pagal jo komanda buvo pa
daryta ir ši skerdynė prieš 
darbininkus. Ohio valstijos 
gubernatorius Davey taip
gi kaltina Youngstowno 

“bergždžią”

Vancouver, Wash.—Trys 
Sovietų lakūnai nusileido 
čia su savo lėktuvu ANT-25 
sekmadienį 8:22 vai. ryto 
pagal vietinį laiką, o 12:22 
dieną pagal New Yorko ir 
kitų rytinių valstijų laiką.

(WOR radio 10 vai. sek
madienį iš ryto pranešė, 
kad Sovietų lėktuvas skren
da jau virš Californijos val
stijos, o 11 vai., kad virš 
Oregon valst.)

Lakūnai su Valerijum 
Čkalovu priekyj išskrido iš 
Maskvos pereitą ketvirta
dienį, 9:05 vai. vakare, pa
gal N. Y. laiką. Jie per
skrido virš šiaurinio žemės 
galo, apie 20 mylių nuo po
liaus, ir per 63 valandas ir 
17 minučių, niekur nesusto
dami, atlėkė 5,800 mylių. Iš
buvo 64 valandas visai ne
migę.

Jie iš pradžios norėjo 
skristi tiesiai į Oaklandą- 
San Francisco. Bet visu va
kariniu Amerikos pakraščiu 
buvo iš šiaurės į pietus toks 
tamsiai ūkanotas oras, jog 
nieko negalima buvo matyt; 
todėl lakūnai ir nusileido 
Vancouveryj, Washingtono 
valstijoj, už apie 560 mylių 
nuo San Francisco. Savo 
lėktuvą jie mitriai ir sau
giai nuleido į orlaivių aikš-

Pasitraukė Blumo Mini
sterija, Francijoj

Paryžius, birž. 2L — Kad 
Franci jos senatas antru at
veju atmetė ministerio pir
mininko socialisto L. Blu
mo reikalavimą suteikti 
jam plačiausią galią taisyti 
šalies finansų reikalus, tai 
Blumas su visu savo minis- 
terių kabinetu pasitraukė iš 
vietos. Blumas atsistatydi
no po pasitarimo su vadais 
visų liaudies fronto partijų. 
Blumo ministerija gyvavo 
nuo pernai metų birželio 4 
dienos.

Pranešama, kad Franci- 
jos prezidentas Albert Le
brun vėl pašauks Blumą su- 
organizuot naują ministe- 
rių kabinetą. O jeigu Blum 
sutiks, tai manoma, jis rei
kalaus, kad ir komunistai 
įeitų į to kabineto sąstatą.

Protestonai Šaukia Neklausyt 
Nazių Įsakymo

Nutruksią Pouiežiaus 
Ryšiai su Hitleriu

Vatikanas. — Popiežius 
su ' vienuolika kardinolų 
svarstė, kas reikės daryt, 
kad Vokietijos naziai vis aš
triau persekioja kataliku 
bažnyčią. Numatoma, kad 
visiškai nutruks diplomati
niai ryšiai tarp “šventojo 
sosto” ir Hitlerio valdžios. 
Popiežius žadąs atsišaukti į 
pasaulį prieš hitlerizmą, 
kaip krikščionijos persekio
toją ir pagonijos gaivintoją. 
Taipgi būsianti išleista po
piežiaus “Baltoji . Knyga.” 
Jinai išdėstysianti katalikų 
bažnyčios skundus prieš na- 
zių diktatūrą.

LIAUDIECIAI NUKIRTO 6

Lėktuvas puikiame stovy
je, niekur nė biskelio nepa
žeistas. Nusileisdami jie tu
rėjo gazolino, kad būtų ga
lėję skristi dar 750 mylių; 
bet nusprendė, jog neverta 
toliau rizikuoti per tokius 
tirštus rūkus.

Visą laiką be pavadavimo 
vairavo lėktuvą pats Čka- 
lov. Su juom sykiu lėkė pa
dėjėjas lakūnas G. Baidu
kov ir nevagatorįus A. Be
liakov.

Jie atskrido pavojingiau
siu, dar niekeno neišbandy
tu oro keliu per polių, virš 
Ledų Vandenyno ir milži
niškų snieginių tyrų. Pama
tinis jų tikslas buvo tuo ke-, 
liu atskristi į Jungtines Val
stijas. O kad jie nedalėkė 
iki San Francisco, tai nesu
mažina to žygio didvyrišku
mą, sako United Press, ka
pitalistinė žinių agentija.

Vienas iš kelionės pavo
jų buvo tas, kad skrendant

Už kelių valandų atskrido 
lėktuvu iš San Francisco 
Sovietų ambasadorius Alek
sandr Trojanovskį.
PREZIDENTO ROOSE
VELTO PASVEIKINIMAS 

LAKŪNAM
Prezidentas Rooseveltas 

per sovietinį ambasadorių 
Trojanovskį atsiuntė šito
kią sveikinimo telegramą:

“Su didžiausiu sau džiau
gsmu aš sužinojau, kad sėk
mingai užbaigta pirmas 
skridimas be sustojimo iš 
Sovietų Sąjungos į Jungti
nes Valstijas.

“Gabumai ir drąsa trijų 
Sovietinių lakūnų, kurie 
taip šauniai atliko šį istori
nį žygį, užsitarnauja aukš
čiausios garbes.

“Malonėkite perduoti jiem 
širdingiausius mano sveiki
nimus.”

LĖKTUVAS
Lėktuvas, kuriuom sovie

tiniai lakūnai dabar atskri
do, buvo pastatytas 1935 
metais. Jis varomas vienu 
motoru 950 arklių pajėgų ir 
pats vėdinasi vandeniu.

Per mažne 64 valandas 
kelionės lakūnai nieko ne
valgę, tik gėrę arbatos su 
lemonu.

Amerikos Komunistų Par
tija pasiuntė sveikinimo, 
džiaugsrho ir pasididžiavi
mo telegramą lakūnam, 
kaip tik jie nusileido Van
couveryj.

APLA 27-tas SEIMAS

FAŠISTU LĖKTUVUS
Madrid. — Desėtkai. Ispa

nijos valdžios lėktuvų neti- virš šiaurinio žemės galo, 
ketai užpuolė nazių ir Itali- kompaso rodyklė šokinėjo 
jos karinius orlaivius, tai šian, tai ten. Kompasą 
skraidžiusius virš Bilbao, ir blaškė magnetiško poliaus 
po audringos kovos nukirto artimumas.

Berlin.—Protestonų kon- šešis fašistu lėktuvus že- Išlipę iš lėktuvo Vancou- 
fesionalų kunigai pereitą myn. Valdžios lakūnai at- veryj, lakūnai pirmiausia 
sekmadienį bažnyčiose per- skrido nematomai virš de- pasiprašė vandens atsigehti 
skaitė savo viršininkų pa- besu. . ir pasilsėti. Juos priėmė ar-
reiškimus, kurie šaukia lau- Respublikos valdžia pri- mijos lėktuvų stovyklos ko- 
ž.yti nazių patvarkymą, ku- pažįsta, kad fašistai įžengė mandierius generolas 
ris uždraudžia daryti pini- į Bilbao, bet sako, kad jie- George Marshall ir nusive- 
gų rinkliavas bažnytiniams dar nepaėmė viso miesto, dė namo pas save. Lakūnų 
tikslams protestonų,. nesu- Jis dar “galįs būt išgelbė- pasitikt susirinko didžiau- 
tinkančių su hitlerizmu. 'tas.” šia žmonių minia.

APLA 27-tas Seimas prasi
dėjo birželio mėn. 20 d. (Pitt
sburgh, Pa.).

Mandatų komisijon išrinkta: 
Geo. Urbonas, V. Količienė ir 
St. Ivanauskas.

Kol mandatų komisija su
tvarkė mandatus, pakviesta se
kantieji delegatai pakalbėti: 
A. Sliekienė, Pr. Buknys, ir J. 
Ormanas.

Delegatų iš viso dalyvavo 
27 ir 7 Centro Komiteto na
riai. Viso 34. Taipgi vienas 
broliškas delegatas nuo Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo, 
R. Mizara.

Seimo pirm, išrinktas S. 
Kuzmickas; Naravas vice-pir-. 
mininku; sekretorium J. Or
manas, ir padėjėju V. Količie
nė.

Įnešimų komisijon: A. K. 
.Sliekienė, J. Gasiūnas, J. Nor
kus.

Skundų ir Apeliacijų komi
sijon: švežauskas, Orda ir Le
kavičius.

Rezoliucijų komisijon: P. 
Buknys, Geo. Urbonas, ir Ja
navičienė.

Maršalkos: J. Urbonas ir S. 
Tareila.

Protokolas pereito seimo 
priimtas vienbalsiai.

Sekė Centro Komiteto na
rių raportai.

(Tąsa 5-tam pusi.)

kas Bethlehem Plieno kor
poracijos. Prieš šį $50,000,- 
000 vertės fabriką streikuo
ja 15,000 darbininkų, va
dovaujami Industrinio Or
ganizavimosi Komiteto.

Uždarydami fabriką, Be
thlehem korporacijos bosai 
pareiškė, kad jie buvo varu 
priversti tatai padaryt. Jie 
toliau grasina traukt teis
man Pennsylvanijos valdžią 
už nuostolius. Fabrikas už
darytas pagal taisykles ap
riboto karinio stovio, kurį 
gubernatorius Earle įvedė 
Johnstowne.

Korporacija liko privers
ta iškraustyt daugumą savo 
skebų iš fabriko, bet 800 jų 
dar pasilieka neva “mašine
rijai prižiūrėti.”

Apart plieno darbininkų, 
prieš Bethlehem korporaci
ją taip pat streikuoja keli 
tūkstančiai jos angliakasių 
ir jos geležinkelio darbinin
kai.

Kriminalistas Johnstown 
miesto maj. D. J. Shields, 
pagal gubernatoriaus įsaky
mą, liko priverstas nugink
luoti ir išsklaidyti kelis 
šimtus savo “vigilančių”- 
padaužų ir specialių šerifų. 
Shields taipgi prispirtas 
pervest visą miesto polici
ją į komandą’ valstijos at-

Taikymas Plieno Rosy 
Su Streikininkais

Cleveland, Ohio, birž. 21.
Prezidento Roosevelto pa

skirta plieno streiko taiky
mo komisija, pasišaukė In
dustrinio Organizavimosi 
Komiteto pirmininką J. L. 
Lewisą ir plieno darbininkų 
organizavimo galvą Ph. 
Murray. Paskui šauks at
stovus tariamų “nepriklau
somų” plieno kompanijų, 
prieš kurias dabar streikuo
ja 80,000 darbininkų septy
niose valstijose. Taikymo 
komisijos pirmininkas yra 
C. P. Taftas, vadinamas “Ii- 
beralis” republikonas; du 
kiti komisijos nariai — vir
šininkas Wisconsin© Uni
versiteto teisių skyriaus L. 
K. Garrison ir antrininkas 
darbo ministeris Ed. F. 

^McGrady.
Taikymo komisija iš pra

džios kalbėsis atskirai su 
darbininkų atstovais ir bo
sais, o paskui ves juos į 
bendras derybas.

Baskų Vaikų Sujudimas 
Stovykloj Anglijoj

North Stoneham, Anglija, 
birž. 21. — Baskijos pabė
gėliai vaikai klykdami ėmė 
bėgti iš čionaitinės savo sto
vyklos, kada išgirdo, jog fa; 
šistai užėmė Bilbao. Vaikai 
susijaudino, kad fašistai iš- 

• žudys jų tėvus.

Visas tvarkos palaikymas 
streiko srityj pervestas į 
rankas gubernatoriaus at
siųstų 500 valstijinių polici
ninkų.

Valstijos policija sudarė 
blokadą prieš Cambria fa
briką. Tada streiko pikieti- 
ninkai pasitraukė nuo jo 
vartų ir tapo laukan išleis
ta dauguma skebų.

Butlegeris, grafteris ma
joras Shields, korporacijos 
parsidavėlis, raitosi iš pik
tumo ir protestuoja, kad 
gubernatorius Earle nelei
džia jam “apgint biznio” ir 
skebų. Jis šaukėsi ir prezi
dento Roosevelto, kad at? 
siųstų kariuomenę prieš 
streikierius. Rooseveltas at
metė jo reikalavimą.

Trokų Vežikų Unija Šaukia 
Visuotiną Protesto Strei

ką Youngstowne, Ohio

Youngstown, Ohio.—Tro- 
kų vežėjų unija, turinti 
1,800 narių, šaukia visas 

.Youngstowno Darbo Fede
racijos ir CIO unijas į ge- 
ne ralį streiką protestui 
prieš žudeikišką policiją ir 
šerifus, kurie du plieno 
streikierius nušovė ir 50 su
žeidė. Trokų vežėjai jau 
streikuoja.
,,1, Į „ .... ____ ,»

j Naziai Uždarė Katalikų 
Mokyklas Bavarijoj
Berlin. — Hitlerio valdžia 

birž. 20 d. Uždarė visas ka
talikų mokyklas Bavarijoj, 
stambioj Vokietijos dalyj. 
Tuomi naziai šiurkščiai su
laužė savo padarytą sutar
tį su popiežium. Ta sutartis,, 
be kitko, žadėjo katalikų 
bažnyčiai teisę nevaržomai 
palaikyti savo mokyklas.

Hitlerininkai taipgi urmu 
uždarinėja bažnyčių ir vie
nuolynų mokyklas Rhein 
upės srityj; tai neva todėl., 
kad jų vedėjai esą lytiškai 
sugedę.

Naziai pravedė smurtiš
kus neva “balsavimus” tarj) 
mokinių tėvų, ar jie nori 
bažnytinių mokyklų ar hit
lerinių, ir paskelbė, būk di
delė dauguma tėvu pasiren
ku naziškas mokyklas. Hit
lerininkai grūmojo išmest 
iš valdiškų tarnybų ir dar
bų visus tuos tėvus, kurie 
balsuos už katalikiškas mo- 
kvklas. _____________

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

sako, kad šį antradienį bus 
giedra ir vidutinė šilima 
New Yorke ir artimoj New 
Jersey.

Vakar temperatūra buvo 
75 laipsnių; saulėtekis 5:24; 
saulėleidis 8:31. Vakar buvo 

I ilgiausia metuose diena.
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Puslapis Antras

Apie SSRS Trečiu 
Penkmetinę

Trockistams Nesiseka
Melai Fabrikuoti

.-ir

Tik Sovietų Sąjungoj nu- gurnu visa Sovietų liaudis 
vertus carizmą, kapitalis- svarstė dekretą apie abortų 
tus, dvarininkus ir nusiva- uždraudimą projekte. Visa 
liūs nuo eksploatuojančių Sovietų liaudis, kuo toliau, 
klasių, galima sėkmingai tuo vis labiau įsitraukia į 
statyti socializmą. ’Puikūs savo šalies valdymą. Sovie- 
dviejų staliniškų penkme- tų šalis eina tais keliais, 
čių laimėjimai parodė vi- kada, pagal žinomą Lenino 
sam pasauliui socializmo posakį, kiekviena virėja iš- 
gurėdymo pirmenybę, per- moktų valdyt valstybę, 
dirbo seną ekonomiką ir Trečio penkmečio planasdirbo seną ekonomiką ir 
sukurė naują socialistinę —tai bus*bolševikiška pro- 
ękonomiką.

Drg. Andrulis rašydamas | neareštuoti ir nesušaudyti. 
apie kolonijų veikimą Kris
luose “Laisvės” 101 nr.' ra
šo, kad sklokininkai dėjo 
daug svarbos jų sufabri
kuotam melui, kad dd. Žal
pis, Stalioraitis ir Daubaras 
esą areštuoti Sovietų Są
jungoj. Na, ir suprantama, 
laukia mirties — sušaudy-

ekonomiką. grama, kuria vadovausis
Soči alistinis surėdymas Sovietų liaudies ūkis ir bus 

Sovietų Sąjungos šiemet su- toliūiesnis vystymasis į ko- 
silaukė naujos dideles per- munizmą. Kol planas neiš
galės: socialistinė industri- dirbtas, sunku kalbėti apie 
ja ir transportas 9 mene-i skaitlines. Vienok aišku, 
siais pirma laiko išpildė an- kad planas nužymės toli- 
tro penkmečio planą. 1937 (mesnį viso liaudies ūkio 
m. sulig plano socialistines augimą, nes nepertraukia- 
industrijos produkcija pri- mas augimas—tai bolševis- 
augo 20 nuoš., dešimts kar- tinio vystymosi įstatymas, 
tų perviršindama prieška-; Trečio penkmečio planas 
rinį lygį, žemės ūkis gau- j Sovietų šalį ves prie įgy- 
na traktorių 2 milionų ark-. vendimmo istorinio lorun- 
lių jėgų, 55 tūks. kombainų,' 
ir kitų gamybos priemonių. 
Pramonė aprūpino kolcho
zus, kad jie galėtų aukti 
kaltūriniai ir tapti vis la
biau pasiturinčiais.

Nuolat gerėja darbo ma
sių materialinė padėtis. 
1937 m. darbininkų ir tar
nautojų darbo užmokesnis 
pakilo 2.4 nuoš. lyginant su 
praeitais metais.

Nuo 1 birželio 1937 m. 
pramonės prekėms kainos 
sumažinamos nuo 5 iki 16 
nuošimčių. Toks darbo ma
sių padėties gerinimas gali
mas tik Sovietų šalyj, kur 
valdžia randasi pačių darbo 
žmonių rankose.

Šiais metais baigiasi an
tro penkmečio plano laikas, 
o jau svarbiausios pramo- 
nes šakos išpildė plana. 
SSSR Liaudies Sovietų Ko- 
misarų Sovietas įpareigavo 
SSSR narkomatus ir są
junginių respublikų narko- 

• matus užbaigti, sustatyti 
trecio penkmečio liaudie^ 
ūkio planą iki 1937 m. lie
pos 1 dien. ir įteikt jį už
tvirtinimui SSR Sąjungos 
Sovnarkomui.

Kartu Sovietų vyriausy
bės nutarimu spaudoj jau 
prasidėjo trečio penkmečio 
Klausimų svarstymas. Spau-

Vienok aišku,

go: pavyt ir pralenkt pir
maeiles kapitalistines šalis 
ekonomikoj ir technikoj. 
Trečia penkmetine atves So
vietų šalį prie naujų perga
lių.

30-V-1937 m.
Raibis.

Lietuvos Žinios
Lošdami šachmatus Matą 

Davė į Galvą
Kaune Duonelaičio g. 53 nr., 

valgykloje piliečiai lošė šach
matus, ir, tur būt, iš pinigų, 
nes kai susikirvičijo, tai vienas 
antrą “matavo” į galvą ir tą 
smarkiai sumušė: pil. Šimkaus- 
kas smarkiai sužalota galva bu
vo nugabentas miesto ligoninėn.

Kaip Miręs Tretininkas 
Siuvo Kelnes

Būdos, Trakų apskr. Gegu
žės 18 d. pas pil. R. įvyko toks 
gana keistas atsitikimas. Pas 
minimą pilietį atėjo siuvėjas 
tretininkas Debesys, o kadangi

San Pedro mieste, Kalifornijoj, laivakroviy eisena. Joje dalyvauja 4,000 laivakro- 
vių. Jie palydi į kapus savo draugą Norman Gragg, kurį streike nužudė policija.

Nashua, N. H

doj trečio penkmečio klau
simų svarstyme dalyvauja 
visa Sovietų SąjungO's liau
dis: darbininkai, kolcho- 
zninkai, s t a c h a noviečiai, 
udaminkai, inžihieriai ir 
įvairus mokslo žmonės. Jie 
duoda savo pasiūlymus, pa
geidavimus. SSSR Komu
nistų Partija ir vyriausybė 
visą laiką klausėsi ir klau
sosi žemutinių darbininkų, 
eilinių socializmo statytojų, 
balso. Ir dabar Komunistų 
Partija ir vyriausybė siekia 
išnaudoti didžiulį darbo ma
sių praktišką patyrimą.

yisų atmintyje dienos, 
kada SSRS darbininkai, 
valsti'ečiai, tarnautojai ak
tingai, plačiai svarstė SSRS 
šalies pagrindinį įstatymą— 
StAlinišką K o n s t i t uciją. 
Taipgį su didžiausiu aktin-

----------’ ------- ° 
(jis buvo silpnos, sveikatos, ap
sirgo ir netrukus mirė. Siuvė
jas Debesys buvo atėjęs šiaip 
sau pasižiūrėti, o jis turėjo ge
rą siuvamą mašiną, tai R. su
manė mašiną pasiimti' už išlai
das, kurios susidarys laidojant 
mirusį siuvėją. Mašiną buvo 
pas Debesio giminaitę G., gyv. 
žiūkiškių vien. R. nuėjo pas 
ją ir sako: “Man Debesys su- 
kirpo kelnes ir liepė atnešti 
jam mašiną, kad galėtų pasiū
ti kelnes.” G. nieko blogo ne
manydama, nes Debesys sveikas 
iŠ jos išėjo, padavė R. mašiną. 
Atsigabenęs mašiną namo, R. 
pradėjo ruoštis laidoti Debesį. 
Sužinojus tai Debesio giminai
tė, ’del ko ta mašina iš jos pa
imta atėjo pas R. ir pakėlė 
triukšmą, reikalaudama, kad 
jai atiduotų mašiną, o numirėlį 
ji pati palaidosianti. Del numi
rėlio kūno kilo didžiausias 
triukšmas, G. nori jį vežtis pas 
save, o R. neduoti. Tačiau nu
galėtoju liko R., jis palaidojo 
mirusio Debesio kūną, o siu
vama mašiną sau pasiliko. G. 
pareiškė, kad tas reikalas pa
sieksiąs dar teismą.

of March 3, 1879.
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C.I.O. reikalais praleidau 
porą savaičių Nashua, N. IL, 
su tikslu įtraukti audimo pra
monės lietuvius darbininkus į 
C.I.O. Reikia pasakyt, kad 
nuvažiavus į Nashua, visai 
mažai radau lietuvių, kurie 
jau priklausytų prie CIO. Bet 
su pagelba dd. V. Kašėtos, ir 
J. Simučio pavyko įtraukti į 
C.I.O. keletas desėtkų lietuvių.

Suprantama, kad dar dau
gelis lietuvių, kaip ir kitų tau
tų darbininkų liko neįtraukti 
į C.I.O. Mat į uniją įtraukti 
visus darbininkus į keletą die
nų, nėra galimybių. Tuo reika
lu reikia padirbėt ilgokai. To
dėl tarpe lietuvių apsiėmė dar
buotis senas nashuajietis J. Si
mutis, kuris turi čeverykų 
krautuvėlę ant High St. J. Si
mutis yra vienas iš darbštes
nių progresyvių darbininkų 
Nashuaoj. Todėl galima tikė
tis tinkamai pasidarbuos ir 
dėlei C.I.O. Linkiu jam gerų 
pasekmių.

Draugai nashuajiečiai yra 
simpatiški žmonės. J. Virbic
kai, V. Vilkauckai, J. Egeris 
ir kiti, kurių dėlei vietos sto
kos visų suminėt negaliu. Bet 
visiems sykiu tariu ačiū, kurie 
bent kuom prisidėjote prie ko- 
operavimo dėlei C.I.O.

Paskutiniais laikais lietuviš
kas darbininkiškas veikimas 
tarpe nashuajiečių buvo silp
nokas. Bet nuo dabar apie na- 
shuajiečius aš esu optimistiš
kas. Ii’ ve kodėl. Birželio 14 
d. turėjome ALDLD 110 kp. 
susirinkimą ir į kp. įstojo vie
nas jaunas d. V. Kašėta. Ta
me pačiame susirinkime kuopa 
padarė tarimą, kad greitu .lai
ku draugai gaus dar penkis 
naujus narius į kp. Ir aš ma
nau, kad draugai savo tarimą 
išpildys su kaupu. Taipgi kuo
pa nusitarė greitu laiku su- 
rengt pikniką. Negana to, kp. 
nusitarė organizupt auto-busą 
į “Laisves” naudai pikniką, 
Maynard, Mass., kuris įvyks 
liepos 4 d.

šiuo tarpu draugų ūpas pa
kilo už darbininkišką veiklą.

Linkiu draugam darbuotis ir 
atsiekt pasibrėžto tikslo.

Klaidos Pataisynias.

“Laisves” N 137, man ra- 
, šant iiš Nashua, įvyko maža 
paklaida. Tenai pasakyta: 
“Mat praeityje įvykę streikait 
audimo pramonėj 1916-19241 
metais,” o turėjo būt pasaky-, 
ta: 1916-1922 metais. Toliaus, ! 
kur pasakyta: “Taipgi, kurie 
buvo areštuoti laike Streiko, už 
kuriuos buvo uždėtos kaucijos, 
tie taipgi prasišalino, o kauci
jų uždėjėjai labai sunkiai fi
nansiniai nukentėjo.” Bet ne
pasakyta buvo, dėlei kurių me
tų streiko kaucijos uždėjėjai 
nukentėjo. Tūrėjo būt pasaky
ta, kad dėlei 1916 mietų strei
ko kaucijos uždėjėjai nuken
tėjo. Koresp.

Wilkes Barre, Scranton 
ir Apylinkės Lietuvių 

Žiniai
Kaip jau spaudoje buvo mi

nėta, kad ALDLD 12-tas Aps
kritys rengia pikniką “Lais
vės” naudai, kuris įvyks lie
pos (July) 18 dieną, Valley 
View Parke, Inkerman, Pa.

Draugės ir draugai! Visoje 
šioje apylinkėje darbuokimės, 
kad sutraukt minias žmonių 
į šį pikniką.

Visose ALDLD kuopose šia
me apskrityj reikia imtis už 

’darbo, kad sumobilizuot darbi
ninkus į šį svarbų spaudos 
naudai pikniką. Reikia dar
buotis, kad galėtume tinka
mai paremt savo dienraštį fi
nansiniai, nes mes visi žiriom, 
kad darbininkiška spauda yra 
vienintelis kelrodis, kuris nu
rodo, kaip reikia kovot darbi
ninkams prieš išnaudotojus už 
savo būvio pagerinimą. Todėl 
būtinai turim darbuotis ir sa
vo spaudą remt, kad ir ant to- 
liaus galėtume savo spaudą 
palaikyt.

Kurie gyvenate toliau nuo 
pikniko vietos, ten, draugai, 
organizuokit busus, arba trū
kus. Važiuokit kas kuom ga
lit, lai tą dieną visi keliai 
veda į Inkerman, kur bus ta 
didžiulė iškilmė dėl mūsų 
dienraščio “Laisvės.”

Piknikas bus J.abai įvairus. 
Bus gerų kalbėtojų, gera pro
grama, bus visokio maisto ir 
gėrimų, todėl visus kviečiame 
pradėt darbuotis, nes laikas 
jau artinasi. Rengėjai.

Skaitytojų Balsai
Senam Vincui Klausimas

Nežinau kodėl taip yra. Ma
no sodas gražus, obelių lapai 
dideli ir žali, net juodi, bet 
vaisiaus neduoda. Nors ir žydi, 
bet visai mažai, ir tie patys 
žiedai kur tai dingsta.

Mario kaimyno obelys apsu
sę, lapeliai mažyčiai, išblyškę, 
bet vaisiaus duoda daug; ma
žai lapų niatyt iš po obuolių.

Gerai būtų, kad Senas Vin
cas nors retkarčiais parašytų 
į spaudą ūkininkams gerų pa
tarimų apie ukes.

Striukam-Bukam.

Patinka Straipsniai.

Birželio 7-tos dienos “Lais
vės” laidoje tilpo rašinėlis: 
“Kaip aš patapau bedieviu.” 
Man jis patiko. Būtų gerai, 
kad draugas D. Praleika para
šytų daugiau iš Dzūkijos kraš
to, o geriausia atsiminimus, 
būnant kariuomenėj laike ru
sų-japonų karo. Taipgi iš dar
bininkų judėjimo Dzūkijoj, 
1905 metais, po-kariniais lai
kais ir dabar. Veisiejiškis.

Heywood Broun, gabus va
das Amerikoj Laikraštininkų 
Gildijos vėl išrinktas j unijos 
prezidentus.

Mexicos Pašto Streikas
Mexico City. — Prasidėjo 

visuotinas streikas Meksi
kos paštų darbininkų ir tar
nautojų. Streikas atkreip-iKankakee, Ill. — Skulpto

rius G. G. Bėrhard padbva- tas ypač prieš paštų fniniš- 
nojp Centralinei Mokyklai terį Morentiną, kuris per- 
kelias savo pagamintas nuo- sekiėja paštininkų uniją, 
gas statulas. Mokyklos vir- Jis dhb&r grūmoja,'ant vi- 
šininkai nusprendė vapna sadbš išmest iš tarnybos Vi- 
aplipdyti “gėdingas” jų kū- sus, kurie tub j negrįš'tartiy-, 
nu dalis. i bon. -

Was

mo.
Apie save ir d. Staliorai- 

tį anksčiau rašiau “Laisvėj” 
ir šį kartą nekartosiu apie 
tai. Kas liečia d. Daubarą, 
štai ką galiu pasakyti: ko
vo mėnesį buvau Maskvoj 
ir mačiausi su d. Daubaru. 
Niekas jį neareštavo ir ne- 
sūšaudė. Yra laisvas, svei
kas ir gerai atrodo. Dirba. 
Augina dukterį. Draugo 
Daubaro sveikata žymiai 
pasitaisė. Ką Lietuvos kalė
jimuose buvo gavęs reuma
tizmą ir valandomis vaikš
čiot negalėjo, Sovietų Są
jungoj pasigydė ir gal gerai 
dirbt.

Kaip matote, Trockio 
agentukams nesiseka melai 
fabrikuot. Iš trijų nė į vieną 
nepataikė. Nei Žalpis, nei 
Stalioraitis, nei Daubaras

Mano Nuomonė Delei “Lais
vės” Turinio

Jau daug buvo kalbėta apie 
“Laisvės” turinį per suvažia
vimą ir per patį dienraštį. 
Peržvelgus tas visas mintis, 
gauni supratimą, kad iš visų 
diskusijų išplaukia dvi skirtin
gos nuomonės. Didžiuma skai
tytojų sutinka su dabartiniu 
dienraščio turiniu, tik jį reikia 
dar gerinti ir padaryti įvaires
niu. O mažumai atrodo visas 
dienraščio turinys negeras ir 
jie jieško visokių priekabių. 
Jiems Bimbos krislai negeri, 
Seno Vfričo apysakos negeros. 
Jų mintys perdaug fanatiškos, 
siauros, nepritinkančios plačiai 
visuoihenei.

Didžiumos mintys man atro
do sVeikėSnės. Dienraščio turi
nys turi būt įvairus. Man pa
tinka Seno Vinco apyšakoš, aš 
myliu skaityt Bimbos krislus. 
Perskaitai krislus ir žinai pa
saulinę politiką, nes krisluose 
trumpoj formoj tas nušviečia
ma, žmogus pareini iš darbo 
suvargęs ir j ieškai laikraštyje 
kokio riorš linksmo, juokingo 
pūsiskAitymO. Užeini Seno 
Vihcd apsakymėlį, čia tave 
prajū'okina. Aš žinau, didžiu
ma moterų myli juokus ir šiaip 
lengvo turinid raštus. Būtų ge
rai, kad retkarčiais tilptų ir 
romantiškų apysakų, kuomi 
jaunimas labai interesuojasi. 
Daugelis merginų nusiskun
džia, kad lietuviški laikraščiai 
nuębodūš, nepatraukiantį, vis
ką rašo apie politiką. Taigi, 
jeigu norim, kad įiaudis skai
tytų “Laisvę”, tai turime turi
nį įvairinti.

KaS del žinučių/ korespon
dencijų, tai dar daug reikia jas 

’tobulinti. Dauguma korespon
dentų vis 'dar turi paprdtį ra
šyt daug apie vieną ’dalyką, 
kur galima išreikšti keliais sa
kiniais. Apart to, korespon
dentai-neturi pykti ant redak
cijos, jeigu pastaroji apdaili
na, patobulina raštą, arba vi
sai netaipina, kuris . netinka 
laikraštin. Arba vėl, jeigu ži
nia ką nors užgauna, dėl ko 
redakcija tūrėtų nesmagumų/ 
tai ir čia red Akcija tūri elgtis 
pagal savo nuožiūros.

| Griaustinis.

Rochester, N. Y
ALDLD 50 kuopa turėjo 

sušaukusi Ispanijos liaudies* 
pagelbai vakarą 8 d. birželio. 
Publikos atsilankymas nebuvo 
skaitlingas, bet rezultatai išė
jo geri. Auk”ų surinkta $14.65. 
Toliau rengėjai tęsė aukų rin
kimą, atsilankydami pas sim- 
patikus ir aukos pasidaugino. 
Buvo atsišaukta ir į draugi
jas. Gedemino draugija davė 
Veltui svetainę, L. D. S. kuo
pa aukavo 5 dolerius, tiek au
kavo ir L. D. P. Kliubas iš sa
vo iždo ir $8 surinko savo mė
nesiniame susirinkime. Kliu
bas pridavė išviso 13 dolerių.

Aukos priduota North Ame
rican Komiteto vietiniam ka- 
sieriui, sumoje $38.65. Pinigai 
buvo priduoti laike N. A. C. 
susirinkimo ir tarimas perėjo 
tuojaus pasiųsti centrui $75.

Žemiauą yra surašyti auka
vusių vardai.

Minėtame parengime kalbė
jo B. Černiauskas apie Ispanų 
kovas ir svarbą tų kovų lai
mėjimo.

Aukos

Aukos, surinktos 8 d. birže
lio, surengtam ALDLD 50 kuo
pos, Ispanijos Liaudies gelbė
jimui, vakare ir lankantis pas 
draugus bei susitikus priva
čiai :

LDS. 11 kuopa $5.00.
Po $1: P. Malinauskas, Si

maitis, Karanauskas, čereš- 
ka, Duobienė, J. Totorius, J. 
Druseikis, J. Vaitas, B. čer-

Visi trys laisvi ir niekas jų 
neareštavo. Tebėr sveiki ir ’į 
gyvi. . . • i

Visi skleidžiami melai 
yra tiksliai sugalvoti, kad - 
geriau galėtų šmeižt Sovie
tų Sąjungą. Tie visi melai 
parodo supuvimą ir suniek- * 
šėjimą sklokos, kuri nieko 
rimto negal sugalvot apart " 
tuščio plepalo ir melo. Tie 
visi plepalai, melai ir šmeiž
tai yra ta virvė, ant kurios 
pats išradėjai ir iniciatoriai 
to visko, pasikars.

Nevien butko-strazdiniai 
liežuvius iškišę laukia, ka
da Žalpį, Stalioraitį ir Dau
barą suareštuos Sovietų Są- 
jungoj. Yra ir daugiau pa
našių niekšų, kurie labai pa
sidžiaugtų, jei Žalpį suareš
tuotų. Visus savo gabumus 
panaudotų, jei galėtų sU- “ 
provokuot. Kai kurie ir mė
gina tai daryt, bet Sovietų 
Sąjungoj tai ne carizmo lai
kuose, kur buvo lengva 
žmogų suėst.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai ir biednieji farme- 
riai, būkite atsargūs ir n'e- 
siduokit save apgaudinėt ir 
mulkint trockistams ir jų 
agentams, kurie tarnauja 
buržuazijai. Jie visus savo 
gabumus panaudoja ardy
mui proletariato vienybės, 
šmeižimui komunistinio ju
dėjimo ir kenkimui revoliu
ciniam judėjimui. Buržuazi
ja be proletariato egzisįuot 
negal, o kad palaikyt jį, rei
kia išnaudot visas galimy
bes. Kadangi teisingai aiš
kint dalykų stovio jie ne
gal, jie yra priversti rhe- 
luot ir apgaudinėt.

Kas liečia d. Daubarą, ’ 
manau, jis. pats netylės ir.T.? 
reaguos į skleidžiamus troė- 
kistų melus. Meluot apie 
gyvus žmones nėra jau taip . 
lengva. Tai gal daryt dide
lis kvailys. Gudresnis, kad 
ir priešas, vengia save kom
promituoti. Durnam įstatai ... 
nerašyti.

P. V. žalpis.

Klausimai ir Atsakymai
Gerb. Redakcija.

Prašau paaiškinti, ktar 
kreiptis gauti vizą norint 
nuvažiuoti vRkacijoYns į So
vietų Sąjungą?

M. DravidžfttS.
Atsakymas:

Norint važiuoti vakaęi- 
joms į Sovietų Sąjungą, ga
lima kreiptis sekamu antra
šu: World Tourist Inc., 175 
Fifth Ave., New York, N.

“ii"“' “■ ** X-« .i"®“’ «
A. Duobienė 80c.
Po 50c: Gricius, Bekešienč, 

Burtašius, žemaitis, Barzdai- 
tienė, G. Mikita, Vaišnora, Bu
gailiškis.

Po 25c: Vilimaitienė, Moc-

vien Sovietų vizą, bet ir vi
sas tų šalių, per kurias rėj- 
kia važiuoti, arba kur ^Ki
tur nori apsistoti. Reikia ' 
jiems parašyti/ kur jį 
apsistoti, kokiose šalyse 

parūpina. Tfi 
oda ir laivafc

(

ŠYPSENOS

M. D.

Po $1: M. Budris, M. Gie
draitis, J. Miller.

Po 50c ; P. Bugailiškis, J. tižiausiųjų čia pleperių. 
Sanvaitis, K,_Galinaitis, M. Se_ įar jįs {aįp susičiaupęs 
vermas, F. Rurkuhs, J. Bulis, todej kad laukia k^ į

Aukos, surinktos per L. D. 
P. Kliubo mėnesinį susirinki
mą :

kiene, Siurvila, Sanvaitis, žir-l^b Z I,
gulis, .J. Šatas, J. Kudukas,:g] Jie parduoda ir laivi 
Ch. Pauža, G. Daukas, M. Bu-j^es, tai yra, atlieka 
dris, A. Belskis, V. Lastaus- i reikalus, surištus SU kelio- 
ka?, Mrs. švedas, Mrs. Pauža, i He.
J. RinkeVičius.
v Žukauskas 10c.

Viso $25.65.

Neatspėjo
I “Anas vyras, regis, _

L. D. P. Kliubas iš kasos $5. nekalbus, .nes jis taip kietai
sučiaupęs lūpas laiko.” ,

“Brolau, jis vienas jii-

verinas, .
K. Šiurvillo, S. Keūrakis.

Po 25c: M, JanČis, A. Bur
tašius, A. Milčiukas, B. Čer
niauskas. '

Viso $13.00.
Visiems aukavusiems širdin

gai ačiū. M. D.

;, - ’. , v • .v.nitonus atneš ištuštint 
sp j audiny čią.

London. -
Barrie, garsus anglų i

| to j as, 77 metų amžiaus.
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į EDITORIAL

who
Re-

the

THE MEMORIAL DAY MASSACRE . .
May 30, 1937... Nine persons were fatally wounded by city police 

smashed an attempt by steel strike demonstrators to march past the 
public :teel Company plant in South Chicago.

The LaFollette Civil Liberties Committee began an investigation of
Memorial Day killings and uncovered at a private showing a suppressed 
newsreel in which the police attack on the demonstrators is graphically 
recorded. The Paramount Co. refused to release the film for public showing 

. because it feared riots throughout the country.
The following excerpt from a description by a person who saw the 

film tells more than all the press releases in the country about what truly 
happened on “Bloody Sunday.” Read it and always remember that it is 
not taking place in Fascist Italy or Germany but in 
America:

our own democratic

LOVE BETWEEN THE FASCISTS

headed by two men 
shown approaching.
300, approximately

THE MASSACRE
Straggling across the field, in a long irregular line, 

carrying American flags, the demonstrators are 
Many cary placards. They appear to number about
the same as the police — although it is known that some 2,000 strike 
sympathizers were watching the march from a distance.

A vivid close-up shows the head of the parade being halted at the police 
line. The flag-bearers are in front. 
They bear such devices as: “Come 
public vs. the People” and “C. I. 
marchers’ spokesman, a muscular 
C. I. O. button on the band of his

Behind them the placards are massed, 
on Out—Help Win the Strike”; “Re- 
O.” Between the flag-bearers is the 
young man in shirt sleeves, with a 
felt hat.

The Brooklyn Owl

Picket’s Plea Refused
He is arguing earnestly wifh the police officer who appears to be in 

command. His vigorous gestures indicate that he is insisting on per
mission to continue though the police line, but in the general din of yelling 
and talking his words ^cannot be distinguished. His expression is 
but no suggestion of threat or violence is apparent, 
whose back is to the camera, makes one impatient 
and says something which cannot be understood.

Then suddenly, without apparent warning there is

The police 
gesture of

serious, 
officer, 
refusal,

a terrific roar of
• pistol shots, and men in the front ranks of the marchers go down like 

grass before a scythe. The camera catches approximately a dozen 
simultaneously in a heap. The massive, sustained roar of the police 
lasts perhaps two or three seconds.

Instantly the police charge on the marchers with riot sticks
At the same time tear gas grenades are seem sailing into the mass of 

' demonstrators, and clouds of gas rise over them. Most of the crowd is 
now in flight. The only discernible case of resistance is that of a marcher 
with a placard on a stick, which he uses in an attempt to fend off a 
charging for 
blows.

falling 
pistols

falling.

only an instant. Then he goes down under a shower of

Caught in Charge
which follow are among the most harrowing of the picture, 
ground is strewn with dead and wounded, and the mass of 
are in precipitate fight down the dirt road and across the

as he 
head,

more

shown being shoved 
and spreading over

delivered at an un

The scenes
Although the 
the marchers 
field, a number of individuals, either through foolish hardihood, or because
they have not yet realized what grim and deadly business is in progress 
around them, have remained behind, caught in the midst of the charging 
police. ■ '■''■■■

In a manner which is appallingly business like, groups of policemen 
close in on these isolated individuals and go to work on them with their 
clubs.

In several instances, from two to four policemen are seen beating one 
man. One strikes him horizontally across the face, using his club 
would wield a baseball bat. Another crashes it down on top of his 
and still another is whipping him across the back.

In the front line during the parley with the police is a girl, not
than five feet tall, who can hardly weigh more than 100 pounds. Under 
one arm she is carrying a purse and some newspapers. After the first 
deafening volley of shots she turns, to find that her path to flight is 
blocked by a heap of fallen men. She stumbles over them, apparently dazed.

The scene shifts for a moment, then she is seen going down under a 
quick blow from a policemen’s club, delivered from behind. She gets up, 
and staggers around. A few moments later, she is 
into a patrol wagon, blood cascading down her face 
her clothing.

C. I. O. officers report that when one victim was
dertaking establishment, it was found that his brains literally were beaten 
out, his skull crushed by blows.

Ensuing scenes are hardly less poignant. A man shot through the back 
is paralyzed from the waist. Two policemen try make him stand up, to 
get into a patrol wagon, but when they let him go his legs crumple, and 
he falls with his face in the dirt, almost under the rear step of the wagon. 
He ’moves his head and arms, but his legs are limp. He raises his head 
like a turtle and claws ground.

A man over whose white shirt front the blood is spreading perceptibly 
is dragged to the side of the road. Two or three policemen bend over 
and look at him closely. One of them shakes his head, and slips a news
paper under the wounded man’s head. There is a plain intimation that he 
is dying. A man in civilian clothing comes up, feels his pulse a moment, 
then drops the hand, and walks away. Another, in a uniform which might 
be that of a company policemen, stops an instant, looks at the prostrate 
figure ,and continues on his way.

Bloody Patrol Wagon
- The scene shifts to the patrol wagons in the rear. Men with bloody 
heads, bloody faces, bloody shirts, are being loaded in. One, who apparently 
has been shot in the leg, drags himself painfully into the picture with the 
aid of two policemen. An elderly man, bent almost double, holding one 
hand on the back of his head, clambers painfully up the steps and slumps 
onto the seat, burying his face in both hands. The shoulders of his white 
shirt'are drenched with blood.

The Constitution, the democratic 
nothing when peaceful citizens are 

barons.

things as this occur? It is no sur- 
Italy and Germany but to have it

READ IT TWICE
No Editorial of mine could be strong enough to express the thoughts 

caused by this. All of America’s progress, all of her struggles and wars 
seem to pale into nothing besides this, 
rights behind every individual mean 

^slaughtered at the behest of our steel 

WHO RULES AMERICA?
Yes, who does rule America when 

prise when such things happen in
be in America where democracy is a tradition and in the blood, is to have 
our most cherished dreams shattered;

It is not enough to break picket lines, to bring in srikebreakers, to buy 
the courts and the press, no, the barons are no satisfied with these, they 
demand more. They demand death!

Too long they have waited patiently and hoped to win. Now they are 
becoming audacious, now they become bold, now they show their fangs 
and their power. The Iron Heel descends.
AMERICA’S REPLY.

What of the people of America? Shall they sit idly by, twiddle their 
thumbs and stiffle yawns as each week and each month brings to a sharper

Premier Mussolini escorting Nazi Mareliai Wener von Blumberg from 
the Littorio airport, near Rome, as the German military chief arrives 
from Berlin by air to review the Ditce’s land and sea forces at the 
Italian end of the Berlin-Rome exįs.

This time your Brooklyn Owl will 
speak about nothing but the Brook- 

Į lyn Builders of the LDS. All the 
I other correspondents prefer writing 
about choruses but not this owl!

For the benefit of our members 
and any outsiders who may care to 
attend, this is our plan of activity 
for this month:

June—23. Outing at Forest Park. 
We shall all meet at Laisvė at 6:30 
P. M. and bring a thin dime for fare.

June 27.—A Sunday beach party 
at Jones Beach. We leave from 
Laisvė at 10:00 A. Mt Be sure to 
bring your lunches and a half-buck 
for the trip.

June 30.—Scavanger Hunt. Some
thing never tried as yet! Show up 
at 8:30 P. M.

July 7.—A Wednesday evening 
splash party at McCaren’s Pool. We 
meet at Laisvė at 7:00 P. M. Bring 
your bathing suits and one quarter 
for admission to the pool.

And that’s that for our activity. 
Outside of that the only other activ
ity that I know of is the softball 
practice to take place this Tuesday 
evening at Cooper’s park and the 
Educational Comm, meeting to'take 
place at 7:00 P. M.

The Wrong Pipiras.

“HELP SPAIN” SAYS L1TH. YOUTH 
IN THE LINCOLN BATTALION

“Fascism Must be Eradicated!”

THE READER WRITES HOGARTH: A MAN OF ART
Easton, Penn. 

My dear R. V.
What do you mean when you say 

the introduction of the machine in
stead of furnishing more goods to 
those who need them, furnishes less ?

Years ago a pair of silk stockings 
was a luxury. Today very few people 
wear cotton ones, and silk stockings 
are a common sight. Years ago the 
radio was a very expensive device. 
Today every other family owns a ra
dio, and there are very few fami
lies, in general, such as outs, which 
do not possess one. The same can 
be said of the automobile, silk dres
ses, electrical appliances, telephone, 
etc. What has given the working 
class of people the privilege (privi
lege?—R. V.) of owning them? 
What has changed them from expen
sive luxuries to nearly common 
ones ? The introduction of the ma
chine has done this. Or can you give 
me a better viewpoint? Can you 
show me that I am wrong ?

You say the depression is caused 
by machines which throw men out 
of work. Do you mean to say that 
every time a depression has occured 
a new machine or machines had been 
introduced which have left many men 
to seek new fields of work? Or what 
do you mean ?

A few words on your column: 
Your column is the first worthwhile, 
readable, thing that f have seen in 
the Laisve Youth Section for good
ness know how long. (Spare me my 
blushes! — Editor).

Congratulations to you for put
ting something of interest into this 
section. May you continue to do 
your good work.

Yours Truly
Disturbed Critic.

By Al Kairukstis
Part Two

Hogarth had the usual troubles 
most artists expierence. He engraved 
a set of tapestry designs which were 
rejected by the client who refused to 
pay for them. Hogarth promptly 
sued and won the case. He illustrated 
books and in between jobs taught 
himself to paint in oils. The success 
of these conversation pieces (little 
scenes from contemporary life) en
couraged him to plan a cycle of 
dramatic composition but feeling 
that his knowledge of anatomy was 
inadequate for such an ambitious 
project he enrolled in the classes of 
Sir James Thornhill to study the 
nude . But the only result of his 
studies was the falling in love with 
the master’s daughter and the subse
quent elopement.

After settling down he began to 
make a serious study of the 'career 
of a loose woman and in 1731 
A HARLOT’S PROGRESS burst up
on a surprised and enthusiastic Lon
don. The story of Moll Hackabout 
was depicted in a sequence of paint
ings from which prints were made.
A pretty country girl of easy virtue 
arrives , in London, becomes a kept 
woman, quarrels with her rich Jew, 
is apprehended by a magistrate, 
beats hemp in Bridwell prison, dies 
and is buried. The pictures were

powerful, dramatic representations, 
and besides that, Hogarth introduced 
the well-known haunts of rakes and 
portraits of well-known characters, 
“the harlot hunting judge,” and 
others. These prints proved so pop
ular that they were pirated (un
authorized copies made and sold in 
competition with the originals) that 
Hogarth, in self-protection, petition
ed Parliament for a bill of copyright.

Although Hogarth avoided moral
izing in these pictures—his harlots 
remaining harlots to the end—the 
clergy used these popular prints to 
point out the evils awaiting the 
fallen woman—which had about as 
much effect in stopping prostitution 
as hanging criminals had in stopping 
crime.

His second social drama was THE 
RAKE’S PROGRESS, a series of 
eight pictures depicting the downfall 
of a spendthrift—the miserly father 
is dead and the young heir, Tom 
Rakewell takes possession; he is 
surrounded by fashionable parasites; 
he revels; he is arrested for debt; he 
marries an old maid for her money; 
he gambles and loses; he is sęnt to 
prison; he dies in Bedlam. Although 
these pictures were better in char
acterization and draughtsmanship 
than the HARLOTS PROGRESS, 
they failed to receive the same en
thusiastic reception.

(To be continued)

Alicante, Spain. 
Dear Friends:

Your letters this A. M. were most 
enthusiastically received with a thril
ling sensation of home news.

First, a short auto-biographical 
sketch of my own activities since my 
arrival in Spain. I saw very little of 
France as I was one of the first 
group to be rushed through and my 
stop in Paris only lasted about 4 
hours. My total stay in France did 
not exceed 3 days.

Upon arrival I entered the in
fantry. Training period only lasted 
a little over 2 weeks and was sufficient 
for duty at the front. I saw very 
little of actual warfare in comparison 
to some of the fellows but enough 
to realize its horrors. The French 

Į and other fellows that were driving 
trucks and ambulances were very 
poor chauffeurs and there was an 
enormous amount of wrecks and run- 

į ning into Fascists lines and getting 
| shot to pieces. This necessitated their 
removal and replacementby Americans. 
I was one of several hundreds to be 
transferred and in a short period of 
time was listed at the base amongst 
tjie first 10 best drivers! Then came 
a period of intensive work with am
bulances, ammunition trucks and 
troop trucks.

We got all of the hardest and 
most dangerous assignments about 
the fronts. Always ducking shells and 
shrapnel, driving at night and a 
lack of sleep and proper food soon 
ran me down. A severe cough was 
evident amongst most fellows as 
nites were then severely cold but we 
enjoyed it as we realized our work 
was not for nothing.

At present I am in a rest home 
near the Med. sea where it is always 
warm, where every fruit imaginable 
grows and now I feel excellent. But 
I do not know how long I shall stay 
or where I go next. Soon I shall 
request a transferance to the Jarama 
sector because there I have a great 
number of very close friends and 
acquaintances in the trenches.

We receive almost everything we 
need—and only American cigarettes 
are our greatest desire, outside of 
mail from home. Even though we are

now on the offensive it will be a 
long tough war before it is won; 
so concentrate all efforts on helping 
the Spanish government.

We all know that we may die 
any day and here it doesn’t matter 
as long as Fascism is eradicated. 
And we are still a long way from 
victory; so please do whatever pos*- 
sible to smash the Non-Intervention 
—to stop Italy’s and Germany’s aid 
to Franco. Help the Sp. gov’t now. 
and if we survive, we will enjoy the 
fruits of our labors when we all 
become tranquil and peaceful. I 
don’t know how it can be done but 
Fascism won’t be stopped for many, 
many more months unless Hitler 
and Mussolini are stopped first, and 
this is evident at every front be
cause of our very small gains, and 
there is still a vast area to be cover
ed before those dogs are‘pushed into 
the sea.

Please write often and urge oth
ers... to write and include the per
sonal gossip. .

We now have excellent fliers and 
the world’s finest and fastest planes 
which are puzzling the Fascists and 
frightening them. It is really humo
rous to see them drop their bombs 
and turn and run when only several 
of our speedy monoplanes appear in 
Madrid, where I spent some time.

I would write to all... but neces
sity is a tough customer to bargain 
with, and then, absorption of im
mediate surroundings here in Spain 
makes it extremely difficult to 
turn my thoughts to home. That is 
the reason, I believe, that many fel
lows neglect writing home for long 
periods of time.

A very friendly and comradely 
atmosphere prevails amongst all of 
us fellows, and when several fellows 
get drunk and start an argument, it 
is only necessary to remind them 
that they are both communists and
antifascists, and like a magical word 
—peace is regained.

Please give my best regards to 
all... It is impossible to name them, 
so include everyone.

My love to you.
X.

Machinery and Depression Causes
SHORT STUDIES IN SOCIAL SCIENCE

FROM THE EDITOR’S 
UNEASY CHAIR

This time I really have something 
to squawk about. As you can see this 
issue of the Youth Section is dis- 
hearteningly short on local material 
and news of Lithuanian youth acti
vity.

Come, come, what’s the matter 
with you out of totvn writers and 
correspondents ? Has the warm sum
mer month got you down? Worces
ter, Montello, Philadelphia, Waterbu
ry, Hartford, Gardner, Elizabeth, 
Norwood, Lawrence, Montreal, Bos
ton, and all the other cities that 
slipped my memory, wake up!

This issue seems to have a larger 
number than usual of serious art
icles. That is quite all right for our 
serious readers but we shall try 
to preserve some sort of balance of 
light and heavy material. So do not 
be frightened by the serious articles!

K The Editor.

NOCONA, Tex.—Nocona’s 11-year 
-old prodigy, Sue Allyn Stripling will 
graduate from senior high school this 
month, but still plays with dolls. 
Sue, with an average of more than 
95 percent, is valedictorian of her 
class.

THE STUFFED SHIRT TRIBE

“By God! Here we are sitting on the edge of a volcano and all you 
guys do is belch!”

point the struggle between Capital and Labor?
With this ineffectual editorial there is not much that can be' done. But 

it pays to understand the events that shape history and that are sur
rounding us.

The fight for unions continues. The struggle for a decent living standard 
and economic security goes on. In a myriad ways the clash confines, in the 
factories and in the ballot boxes.

It is an issue of we or they. It is a fight between Labor and Capital. 
Which shall win? i

Sam: “Does it cost much to clothe 
your family?”

Harry: “Nope. You see my daught
er is a fan dancer and my only son 
is marathon runner.”

Dumb: “I hang my head in shame 
every time I see my family wash in 
the back yard.”

Bell: “Oh, do they?”

Dear Disturbed Critic:
Your letter brought out my one 

fault which the Editor had been 
harping on for a long time: — my 
manner of writing which does not 
explain things clearly. It is that 
which has caused those questions to 
rise in your mind and I shall now 
try to answer.

The tone of your letter seems to 
imply that the “luxuries” the people 
receive come from the benefit of the 
machine age. Partly true. You right
ly point out that in the older days 
people had less of the comforts that 
we have now. Again partly true. 
Now for the flaw: I shall use hypo
thetical cases to bring out my point:

In the olden days a’ shoemaker 
made five shoes and received five 
dollars. One dollar went for the cost 
of material and 4 dollars went to 
the laborer. Thus the worker receiv
ed 4-5ths of his production. The ma
chine came. The shoemaker now 
makes 1,000 shoes a day. The goods 
are sold for $1,000.00. Two hundred 
dollars goes for the ^ost of material, 
three hundred goes to capital and 
the rest to labor. Labor now gets 
only 1-2 when it used to get 4-5ths 
of its production. All this is hypo
thetical but the idea is true. You 
cannot say labor gets more nowa
days by reciting figures and compa
risons. Labor has produced more and 
is conjstantly getting a „smaller and 
smaller share of its production.

Centuries ago everything a man 
produced was his. Now you can 
create things worth thousands of 
dollars and get only $20.00 a week. 
Of course the cave man did not have 
typewriters and such. I know young 
men who are spending their lives 
making automobiles yet haven’t an 
automobile to their name. When you 
make twice as much as you did be
fore but only get l-10th more, you 
are being gypped of 9-10th of what 
should be yours. In other words, 
you are getting less.

MACHINERY AND DE
PRESSIONS

As I write this I have by my side 
a large index chart entitled “Ameri
can Business Activity Cince 1790.” I 
must admit with a feeling of shame 
that I was too hasty in blaming the 
introduction of machinery as a ma

jor factor in causing depressions. 
But this point must be made clear: 
as far as we go back in the study of 
depressions we find that the great 
majority were not caused by a act
ual lack of goods, or work to be 
done. Every single depression was 
the breakdown of a economic system 
caused by an anarchy either in me
chanical production and distribution 
or finanscial-set-up.

Our primary post-war depression 
of 1921 was one caused by an over
expansion of bank credit far beyond 
the actual credit limitations of the 
banks. The depression we have just 
emerged from is definitely one 
caused by an overprodution of goods 
that could not be consumed by the 
working population. When the ware
houses are full of goods that are 
ready to be sold, do you think, the 
producer will continue manufacturing 
them ? Of course not, the logical 
thing to him would be to shut the 
plant down. There is where you have 
unemployment.

MACHINERY AND WORK

Now what is the relation of ma
chinery with employment? You can 
easily point to the automobile which 
employs thousands and say that the 
invention of the auto caused employ
ment. True. But with every improve
ment some men are thrown out. 
What will happen to those thousands 
if the car-plants were to close down? 
Machinery if owned by the people 
would not throw people out of work 
but simply divide their hours of 
labor. You must remember this: the 
modern producer is not in business 
to make goods, he’s there to make 
money. If he can make money by 
throwing people out of work, he will 
do so. That is why machinery is 
causing unemployment. A'well oiled 
machine can work more cheaply than 
a thousand workers who demand 
more wages and are liable to go on 
strike.

AUTHOR’S NOTE
I am not any economic savant so 

what I say is not gospel. I am mere
ly offering what I think to be facts 
and would like it if other readers 
would criticize and offer comments.

R. V.
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS

LAISVES’ PIKNIKAS= MAYNARD, MASS.L  .=
Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Draugijų Apskričiai

Bus Sekmadienį

Puiki Svetainė Šokiam, Grieš Gera Orkestrą

Gražus Ežeras Pasimaudymui, Pasiimkite Bathing Siūtus

36 PINIGINES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO:

1-ma $25,2-ra $20,3-čia $15
Penkios Dovanos po $10 ir 28-nios po $5

Iš Anksto Įsigykite Įžangos Bilietus Ir Naudokitės Dovanų Proga

gsssss 12 Chorų Dalyvaus Programoje

Laisvės Choras iš Stoughtono, Kuris Dalyvaus Programoje
0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------0

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 Lietuviai Atletai, Kurie Laušis iki Pergalei. x

<M H   __  _ —„ — „ — M —1» — «—«—■—« —M—■—M—M .į.

T ’ ' (

Atsižvelgiant į šią puikią programą nestebėtina, kad jau gauname žinių, jog svečių rengiasi 
atvažiuoti net iš Pennsylyanijos valstijos.

Važiuoja 2 Bušai ir 20 Mašinų 
Į “Laisves” Brooklyn© Pikniką

Del liepos 4 d. gauta tik 2 
busai, nes ant dienos visos bu
sų kompanijos nerandavoja 
busų, išskyrus tą kompaniją, 
kuri užranduoja busus ant 
“L.” pikniko Phila.

Važiuoja Lyros Choras prie 
programos, o kitas busas, su
su augusių žmonių, važiuoja 
atskirai.

Ateinantį penktadienį, 25 d. 
birželio, įvyksta platus visų 
organizacijų susirinkimas pa
sitarimui del “Laisves” pikni
ko Phila. ir kitų reikalų. Ku
rie pasirengę važiuoti į Brook- 
lyną, visi būkite šiame susirin
kime, 735 Fairmount Ave., 
8 vai. vakaro ir įsigykite busų 
tikietus.
Suvienytos Organizacijos Ren
gia Tarptautinį Pikniką Nau

dai K. P. 3-čio Distrikto, 
4 d. Liepos

Kurie nevažiuosit į Brookly- 
no “L.” pikniką, tie visi va
žiuokit į šį didelį tarptautinį, 
pikniką. Piknikas įvyks 
Camp Farm-College Settle
ment Farm, 4 mylios už Wil

low Grove Parko.
Važiuokit Subway iki North 

Broad ir Onley Ave., o iš ten 
pasiimkit gatvekarius No. 55 
ar 6 ir važiuokit iki Willpw 
Grove, gi iš ten būsit nuvežti 
busais. Mašinomis važiuokit 
York Road iki Willow Grove 
ir tuoj sukit po kairei ir už 
pirmutinio kelio sukit į kelią 
Route 63; už nepilnai 4 mylių 
pastebėję iškabą, sukit po de
šinei. čia yra gražus ežeras 
maudytis, puikus miškas su 
parankumais,—tikrai gamtiš
ka vieta.
ALDLD 6-to Apskričio Pikni

kas Įvyks 27 d. Birželio S I 
šiemet buvo labai pasek

mingi 3 piknikai mūsų orga
nizacijų, gi 6-to apskričio bus 
paskutinis piknikas prieš kar
ščius.

ALDLD kuopos, 6-to Aps
kričio ribose, kitų mūsų orga
nizacijų nariai ir visi rėmėjai 
mūsų judėjimo turite paremti 
šį parengimą, kuris atsibus 
Mikolaičio farmoje. Nė viena 
organizacija be finansų negali 
sėkmingai darbuotis darbinin
kiškam judėjime.

A. J. S.

Hudson, Mass. Montello, Mass.
Reikale Spaudos Pikniko 
Liepos 4, Maynard, Mass
Brangūs draugai ir draugės, 

vietos ir apylinkės kolonijų! 
Mes, kaipo šio pikniko gaspa- į 
doriai, atsišaukiame į jus nuo-' ninkiškos

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Pirmo Distrikto pik
nikas pavyko puikiai. Piknikas 
įvyko birželio 12-13 dd. Lietu
vių Tautiško Namo Parke, 
Montello, Mass.

Gražios, simpatingos, darbi- 
publikos dalyvavo

širdžiai, padėkit mums iš vi- tūkstančiai. Matėsi mūsų drau- 
sų savo jėgų ir su nuoširdų-1 gų iš visų miestų ir miestelių, 
mu šį brangų ir didelį darbą' Southbostoniečiai sudarė net 2 
nudirbt, nes tai milžiniškas,’ busu. Išplatinta nemažai dar-

"f i / • 1 1 f • ___ 1 _ • 1 • • T • V 1 1 • A A —bininkiškos literatūros. Anna 
Burlak pasakė gerą prakalbą. 
Chorų dainų konteste buvo už
kviesta net 10 chorų. Kas lai
mėjo konteste, apie tai para
šys kas nors kitas.

Piknikas šįmet daug geriau 
nusisekė, negu pernai.

Tą pačią dieną So. Bostono 
sandariečiai taipgi turėjo pik
niką Romovos Parke. Nekurie 
buvo nuvažiavę pažiūrėt. Ma
tėsi visai mažai publikos. Bu
vo garsinta per radio, kad bus 
prakalbos ir kalbės Jankaus
kas. Bet niekas nekalbėjo. Net 
ir Jankauskas, vieton kalbėti, 
tai prie baro stovėdamas visą 
laiką praleido.

Gerai padarė sauthbostonie- 
čiai, kad suruošė du busu ir 
atvažiavo į Frakcijos pikniką, 
tuomi įrodydami, kam simpati
zuoja darbininkiška publika..

Dabar, nieko nelaukdami,

; rengkimės prie Maynardo 
1 “Laisvės” pikniko; kuris įvyks 
liepos 4 d., Maynard, Mass, 
šįmet manoma, kad “Laisvės” 
piknikas pavyks geriau, negu 
pernai. Montelloj gerai plati
nasi laimėjimo ir įžangos ti- 
kietukai. Taipgi darbininkai,

skubus ir sunkus kelių valan
dų darbas.

Nepatingėkim, bet pasi- 
stengkim ir parodykim, ką 
mes galim, kad iš mūs žmonės 
tik stebėtūsi, kaip mes mokam 
ir suprantam savo visokius 
darbus sutvarkyt ir dirbt. Pa
mirškim mes šiuo kartu viso
kius ypatiškumus ir piktumus, 
kurių, žinoma, visur yra, nes 

' žinokim, kad šis mūsų darbas 
nėra kokiai ypatai, bet mū
sų pačių spaudai, apšvietai ir 
apsigynimui arba kovai nuo 
visokių parazitų.

Ko mes norim, tai daugiau
siai darbininkų šiame piknike.

I Visi susipratę draugai ir drau
gės, neturėkit mintyje, kad at
važiuot į šį pikniką tik ant 
“good time,” bet užsigrūdin- 
kit visi patys ir prašykite ki
tų savo gerų ir nuoširdžių 
draugų ir draugių, kad atva-' . .. _ ;-
žinotų dirbt, ir dirbt tikrai, draugai ir draugės,^ stropiai 
o ne tik dėl akių.

i Kaip jau jums visiems yra 
žinoma, kad mums kas metai 
ant ši(^> didelio pikniko vis 
trūkdavo darbininkų, taigi 
mums atrodo, kad šiais metais 
neturėtų trūkt, nes pereitais 
metais buvo opozicija, o šiais t 
metais visi vėl suėjome į ben-1 kurie dirbs piknike, nuvažiuos 
drą vienybės ir brolybės šei-' i pikniką anksti. Sudarys savo 
mą. Taigi, visi, kurie praeitais tymą ir dirbs atskirai nuo kitų 

metais buvot pasitraukę nuo miestų.t ____
1 mūs, malonėsit padėt mums 
šiame dideliame darbe.

1 Jeigu jau neturėsit susirin
kimų, tai ] 
draugus, ;

Turim dar priminti, kad ti
krai, kurie tik atvažiuosit 
dirbt, nepamirškite, atsivežti 
savus šiurkštus, ir nedėvėkit 
geriausių drapanų nei čevery- 
kų, žinokit, kad prie tokio 
darbo visko atsitinka.

O barčekių pardavėjai, ku
rių turi būt po du draugu iš 
kiekvienos mums artimesnės 
kolonijos, turi pasisiūt tam ti
krus žiurkštus su dideliais ki- 
šeniais dėl pinigų laikymo, mų iš visų atžvilgių, kada dar- 
Nesivežkit medinių baksiukų, bininkai ateina, padirba porą 
ba turėsit daug nesmagumų, i valandų ir pasitraukia, ži: 
Tą tai tikrai susitaisykit, neuž
mirškit.

Vieną jau linksmą žinią tu
rim: montelliečiai jau prisiža
dėjo paimt didžiausį barą ten 
po pušimis ir prie jo be pasi- 
mainymo išdirbt. Bravo, drau
gai ir draugės, montelliečiai, 
labai būt malonu, kad visi mū
sų draugai ir draugės taip nu
sitartų, tai jau tikrai tatia bū
tų pasekmingiausias piknikas, 
kokį kada nors mes esame tu
rėję. 

. Labai daug būna nesmagu-

i

..

Birželio 11d. buvo surengta 
pokiiis dėl V. Kundrotuko, ku- 
ris yra Liuosybės Dailės Rate- 

,1 kur tik sutinkate lio Choro narys ir dėl )£aške- 
prašykite vieni kitų.J vičiutės, kuri yra garsi jMni- 

ninkė Lawrence, Mass. Susi
rinko daug gražios publikos. 
Girdėjau, kad jaunuoliai ims 
civilį šliubą.

Vietinis lietuvių kunigas ne
nori duot gimimo metrikų, ku
rie ima šliubą lenkų bažnyčioj.

Jaunuolis J. A., katalikų tė
vų sūnus, įsimylėjo į merginą

(Tąsa ant 5 pusi.)

m a, išstovėt per visą die 
žmogus nuvargsti, bet ką 
daryt, šiais metais ant rj 
jaus bus šventa, tai atsi! 
sim.

žinokit, draugai, kad k 
teks, kam neteks, o gaspa 
riam tai jau teks kelis kai 
tiek nuvargt. Mes tą gerai I 
nom, bet vistiek jau k 
metai, kaip tą sunkų i 
apsiimam ir dirbam, ir 
visi 
šiai

nuoširdžiai ir pasiš 
dėl savo klasės labo. Ačiū!

Gaspadoriai.
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Paterson, N. J.
Visi j Pikniką

Štai jau nebetoli didžiausias 
ir linksmiausias dienraščio 
“Laisvės” piknikas. kuris 
įvyks sekmadienį, liepos 4 d., 
Ulmer Parke, Brooklyn, N. Y. 
Kaip kas metais Patersonas 
masiniai dalyvaudavo “Lais
vės” piknike, taip ir šiais me
tais dalyvausime. Daugelis 
klausinėja, kiek busų eis į 
“LaisVės” pikniką, tai iš anks
to pranešame, kad du dideli 
buftai yra paimti, kuriuose yra 
po 40 sėdynių.. Geriausia ir 
patogiausia kelionė yra busu 
ir kainuos tik $1.10 asmeniui. 
Bušai išeis kaip 10 vai. ryto 
niio S. Bakanausko svetainės. 
Norinti važiuoti į pikniką, re
gistruokitės pas buso komisi
jos narius: V. Krimas, S. Vil
kas, V. Prapiestienė. Prašome 
nelaukti ilgai, bet tuojaus už
siregistruokite, nes vėliaus ga
li pritrūkti vietų. Visi Litera
tūros Draugijos nariai turi 
padėti komisijai gauti keliau- 
nlhkų. Visi darban.

duoti darbininkams balsuoti 
dėl unijos pasirinkimo. Vėliau, 
per vietinę spaudą kompanija 
nusiskundžia, kad jų biznis 
sumažėjo. Kompanija norėtų, 
kad streikas baigtųsi greitai.

Generolas be Armijos
Birželio 13 d. įvyko “Nau

josios Gadynės” piknikas. Pa- 
tersono J. J. Dulkis sušilęs bė
giojo ir organizavo-žmones va
žiuot į tą pikniką. Nors gyrė
si iš anksto, jog du busai va
žiuos, bet kaip reikia, tai tik 
vos 16 žmonių suorganizavo, o 
busas kaštuoja $30. Na, Juoze
lis papuolė didelėn bėdon.

ALDLD Centro sekretorius d. 
D. M. šolomskas pranešė, kad 
Paterson o ALDLD 84 kp. ga
vus 1 naują narį. Čia, mato
mai, įvyko klaida, nes ALDLD 
84 kp. gavo 3 naujus narius. 
Jų vardai: S. Aliukonis, M. 
Aliukonienė, R. Aučius. Cent
ro sekretorius turėtų patikrin
ti rekordus ir išnaujo paskelb
ti per spaudą teisingai.

Philadelphia, Pa. Waterbury, Conn.

Amerikos Lietuvių Darbi- 
niiikų Literatūros Draugijos 
susirinkime, įvykusiame 12 d. 
birželio daug gerų tarimų bu
vo padaryta, štai vienas, tur
būt, svarbiausias, tai vykdyti 
gyveniman pasižadėjimą su
kelti “Laisvės” naujai mašinai 
$50. ALDLD 84 k p. ant grei
tųjų nutarė pasiųsti dvidešimts 
p'enkis dolerius, o kitus $25,00 
niano greitu laiku sukelti.

Vasariniam sezonui užėjus, 
ALDLD. 84 k p. nutarė susi
rinkimų nelaikyti, nes nariai 
daugiausia važiuoja pas eže
rus, arba į miškus tyru oru 
pakvėpuoti. Taipgi nutarė, 
kad kurie nariai dar nepasi- 
mokėję duokles už 1937 me
tus, tai kuopos komitetas tu
rės atlankyti tuos narius ir iš- 
kolektuoti duokles.

“Nauj. Gadynės” korespon
dentas pasivadinęs “Dulkės 
Kaimynas” atakuoja d. J. 
Bimbą. Girdi, J. Bimbą Centro 
Biuras pasiuntė Naujojon An- 
glijon numaskuoti A. Jankaus
ką ir skloką niekinti.

Tas korespondentas pats ne
žino, ką jis nori pasakyti, ban
dydamas pašiepti Centro Biu
rą ir d. J. Bimbą.

Drg. J. Bimba išvažiavo į 
Nauj. Angliją su unijos reika
lais, o ne A. Jankausko mas
kuoti. Skloka nereikalinga 
maskuoti, nes ji jau senai nu- 
simaskavus. ZigiZag.

Bridgeport, Conn.

Little Falls Laundry strei
kas jau kelios savaitės kaip 
tęsiasi. Streikieriai pikietuoja 
kas rytas. Matosi, kad strei
kas bus laimėtas, todėl bosai 
per savo tarną Little Falls 
miesto majorą Wm. Young 
prisiuntė laišką C.I.O. unijos 
viršininkui Carol Holderman 
pareikšdami, kad Little Falls 
Lhundry kompanija sutinka

Didieji Piknikai
Waterbury, Conn.

Išvažiavimas—Dainos— 
Ristynės

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

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

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

. ULMER PARKE
Rengia dienraštis “Laisvė”

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (J’4y)

VOSE PAVILtON PARK 
M a yri ax'd, Mass.

Rengia Bostdūo apieltnkes draugijų 
apukričiafi 'ha'trdAi dre'hYaUČto ‘Laisvės’.

New Yorko Apylinke
Ekskursija i Jūr&s
Puikiu Ekskursinid Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier fteW 

City j R/e BeAch, N. Y.

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

, Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

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

12 d- birželio įvyko svarbios 
prakalbos Bassick High School 
auditorijoj. Kalbėtojum buvo 
kun. M. O’Flanagan, nesenai 
atvykęs iš Airijos. Prakalbas 
surengė North American Com
mittee To Aid Spanish Demo
cracy. Publikos prisirinko ^u- 
virš 500, tarpe kurių radosi ir 
maža grupelė lietuvių.

Kalbėtojas dalyką nušvietė 
taip, kad geriau • negalima. 
Kalbėtojas trumpai papasako
jo apie savo šalį Airiją, pažy
mėdamas, kad ir ten eina ko
va, idant pasiliuosuot iš po 
Anglijos letenos. Kalbėtojas 
sakė, jog Anglija stodama pa
saulinių karan sakė, kad ko
vosianti už paliuosavimą ma
žųjų tautų. Na, o tuo pačiu 
kartu nemato, kad savo šalyj 
mindžioja kojomis mažųjų 
tautų teises.

Panašiai daro ir Hitleris su 
Mussoliniu siųsdami savo 
kariuomenes į Ispaniją, norė
dami ją pavergt. Hitleris sa
kąs, jog eina Ispanijon kovot 
už bažnyčią, už krikščionybę, 
o savo šaly persekioja kuni
gus, varžo spaudą ir organiza
cijas.

Kun. O’Flanagan perspėjo 
tikinčius žmones, kad neklau
sytų savo kunigų, kurie mėgi
na kalbėt, būk tai Hitleris su 
Mussoliniu kovoja už krikščio
nybę, ir jos laisvę.

Kalbėtojas dar pridūrė, kad 
vokiečiai hitleriečiai žiauriau
siai elgiasi Ispanijoj, nes jie 
daugiausia taiko žudyt moteris 
ir rr\ažus kūdikius, idant 
įskaudint kovojančių širdis, 
kad jie nustotų kovoję.

Draugės ir draugai, kiekvie
nas mūsų centas paaukautas 
Ispanijos liaudžiai, turi didėlę 
reikšmę. Remdami savo drau
gus kovotojus, mes priduosiriie 
jiems energijos, sumažinsime 
jų skausmus ir nušluosty's’ifhe 
ašaras nuo motinų ir kūdikių 
veidų.

Aukų surinkta ant vietos 
$147.60, ir prižadėjo vėliau 
priduoti $14'0, tai Visd bus 
$287.’6'0. Bdvo dr&ūgiį, kurie 
nėt b o auk'Pj’O. Vtėhas 
draugas paaukojo $10, ir pa
sižadėjo bėgyje savaitės su
kelt dar $25. Kitas draugas 
nepažymėjo kiek aukauja, bet 
į trumpą laiką pasižadėjo su
kelt $100. . Linkėtina abiem 
draugam gerų pasekmių, sukė
limui pažadėtų aukų.

M. Arison.

Italų Kiekis ir Jų Nusistaty
mas Dėlei Ispanijos

Philadelphijos mieste ran
dasi apie 300,000 italų; tar
pe jų yra smulkių biznierių, 
profesionalų, mechanikų, o 
paprastų darbininkų užvis 
daugiausia. Kada kruvinasis 
Mussolinis užpuolė Ethiopiją, 
su šiais Italijos žmonėmis, 
kurie nėra klasiniai sąmo
ningi, sunku buvo gali
ma susikalbėti; jie rėmė išties 
Mussolinio grobimo politiką, 
manydami, kad Ethiopiją už
grobus, pačioj Italijoj pasida
rys rojus, gerlaikio gyvenimas. 
Bet štai Italijos barbariškas 
fašizmas pradėjo veržtis į Is
paniją, į tokią pat katalikiš
ką šalį, ir su visais Kristaus 
prisakymais žudo vaikus, mo
teris, griauja miestus, naikina 
viską dėl fašizmo “civilizaci
jos”. Italai žmonės plačiai dis- 
kusuoja tą klausimą ir dauge
lis smerkia žmogžudį Mussoli- 
nį. šį faktą įrodo patys dar
bininkiško judėjimo italų vei
kianti draugai šiaurės Ameri
kos Komitete Gelbėjimui Ispa
nijos Demokratijos ir visur ki
tur. žmonių ūpas puola, ma
tant fašizmo žiaurumą ir nai
kinimą kas žmonių buvo su- 
budavota. Neužilgo fašizmas 
susikels prieš save didžiumą 
savo žmonių.

Pavyko Bankietas Ispanijos 
Pagelbai

Birželio 8 d. čia surengė 
sėkmingą bankietą Medikalis 
Biuras dėlei medikales pagel
bės Ispanijaj. Sukelta aukų 
$20.66. Keletas kalbėtojų kal
bėjo ir tarpe jų tik ką sugrį
žus, pasižymėjus, slaugė, kuri 
organizavo ligonines, mokino 
slauges ir sunkiai dirbo Ispa
nijos civiliam kare. Ji daug 
baisenybių papasakojo apie 
fašistų žiaurumus. Aiškino ir 
faktais įrodė fašistų naudoji
mą “dum-dum” kulkas, kurios 
sprogsta žmogaus kūne ir su
drasko mėsas, sužaloja orga
nus.

Amerikos medikalė pagelba 
jau davė 86 d ar b uoto j us-sl au
gės, daktarus ir ambulansūs. 
Jie visi dirba sunkiai, Veik po 
20 vai. į parą.

Ji tikrina, kad fašistai daug 
išžudys žmonių, bet jie bus 
nugalėti liaudies pasiryžimu.
Ispanijos Pagelbai Medikalis 

Biuras Rengia Tag Day 
(Aukų Rinkliavą)

Liepos 17-18 dd. organizuo
jama tarp 500 ir 1000 aukų 
rinkėjų po visą miestą. 500 
aukų rinkėjų jau susiregistra- 
vo. Lietuviai jau mokėjo su
kelti arti $600 Ispanijos pa
gelbai, jie mokės atlikti ir šį 
darbą. Visi lietuviai, katrie ne
dirbs tomis dienomis ir katrie 
užjaučia Ispanijos medikalei 
pagelbai, visi ateikit susirinki- 
man 25 d. birželio, 8 vai. vak., 
735 Fairmount Ave.,—ten lie
tuvių atstovybė užregistruos.

Tarpe mūsų yra “bumbėto- 
jų”, kurie kaltina visą pasaulį 
ir, tarytum, laukia, kad Ispa
nijos demokratija būtų sumuš
ta, bet patys nieko nedirba, ne
padeda Ispanijos liaudžiai. Jei 
taip darytų viso pasaulio žmo
nės, tai barbariškas fašizmas 
Ispanijoj jau būt užviešpatavęs. 
Ispanijos ginama demokratija 
turi pasaulyje milionus žmo
nių, „kurie remia visokiais bū
dais. Tik p.er jų pagelbą jinai 
atmuša budelius užpuolikus. 
Philadelphijos lietuviai darbi
ninkai didžiumoj neįvertina ir 
nejaučia tos didelės svarbos 
vesti kovą prieš pasaulinį fa
šizmo terorą, dirbti juo labiau 
už suvienijimą darbininkų 
klasės, juk tas užkirst kelią 
ir šios šalies fašizmo agen
tams, kurie pasiryžę įvesti re
akciją ir nugalėti kylančias 
proletariato kovas.

A. J. S.

Linksmumas ir Liūdėsis
Birželio 12 d. draugei M. 

Vaitonaitei, jos šeimininkai 
Ramanauskai suren'gė gražų 
pokilį. Draugė M. Vaitonaitė 
džiaugėsi, kad jos nepamiršo 
draugai. Džiaugės, kuomet bu
vo įteikta dovana ir tuo pačiu 
kartu pasižadėjo, kad pasisve
čiavus pas > tėvelius, sugrįžus 
vėl proletariškai dirbsianti 
daug daugiau, negu iki šiol.

Bet, štai, už dienos, gauna 
iš Lietuvos skaudžią žinutę, 
kad miręs tėvelis. Tuo laiku, 
kai rengėsi važiuoti pamatyti 
savo tėvelius, tai ši žinia juo 
labiau sugraudino širdį, kad 
jau negalės atsiekti savo tiks
lo.

Mes išreiškiame d. M. Vai
tonaitei galią užuojautą ir 
taipgi linkime laimingos ke
lionės.

Draugas.

už iždo globėjus, A. žvirblį 
ir Mažeiką. Prie to, A. žvirb
lis ir Mažeika dar padarė ke
letą pastabų dėl neleistino pir
mininko Gatavecko elgesio. 
Raportai visų priimti vienbal
siai.

Išdavė raportą abu Urbonai 
kaipo redakcinės komisijos na
riai, pažymėdami, jog organi
zacijoj buvo sutikimas ir po
lemikų spaudoj nepasireiškė.

Atsilankęs iš Komunistų 
Partijos atstovas d. Myer- 
scOugh, nuoširdžiai sveikino 
delegatus.

Su šiuomi Pirmoji Seimo Se
sija užsidarė.

Reporteris.

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 jvairio'm 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-61*1

Dr. Herman Mendlowitz 
.83 METAI PRAKTIKOS, 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Simla, India. — Ūmai nu- 
griūdama daugybė suledė
jusio sniego nuo liimaiajų 
kalnų gyvus palaidojo sep
tynis vokiečius ir’ devynis 
indusus, bebandant /jiem 
užlipti ant N anga Parbat 
kalno čiukuro, 26,629 pėdu 
aukščio. Gyvi išliko tik du 
vokiečiai iš buvusių devy
nių.

Montello, Mass.
Tąsa iš 4-to pusi.)

M. R., kuri priklauso lenkų ’ 
parapijai, sumanė imti šliubą 
lenkų bažnyčioj. J. A. nuėjo 
pas 'kunigą J. švagždį išsiimti 
gimimo metrikus. Kuomet J. 
A. pasakė, kad nori imti šliu
bą lenkų bažnyčioj, tai kuni
gas ėmė bartis ir atsisakė už 
dyką išduoti gimimo certifika- 
tą. Bet kitą dieną nuėjus “tė
velio” širdis suminkštėjo ir iš
davė J. A. gimimo certifikatą.

Tai jau ne pirmas jaunuolis 
man nusiskundžia, kad imant 
kitur šliuoą, sunku gauti gimi
mo metrikai. ■ Šalna.

Virš 4,000 Mitingavo 
Prie Robins Doku

Sekmadienį virš keturi tūk
stančiai streikuojančių laivų 
budavojimo darbininkų ir jų 
žmonų bei vaikų susirinko 
prie Robins Drydock Co. šapų 
Brooklyne, kad prisirengti an
trai savaitei streiko. Jisai pra
sidėjo savaitė atgal pirmadie
nį ir uždarė viso .šio pajūrio 
laivų budavotuves, 15,000 dar
bininkų sustojo dirbę. Jie rei
kalauja uždaros šapos sąlygų 
ir algų pakėlimo.

APLA 27-tas SEIM AS

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTYJ “LAISVĖJE”

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jus tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. Ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus Širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom _ sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

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. Del informacijų 
rašykite:

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

L. I., N. Y.

(Tąsa iš 1 pusi.)
J. Gataveckas, pirmininkas, 

išdavė raportą, kuriame pri
malė įvairių prikaištų ir netei
sybių prieš sekretorių J. Ga
šlūną ir kitus C. K. narius. 
Sekė diskusijos. Buknys davė 
formalį įnešimą: priimti ra- < 
portą su tuo pataisymu, kad J 
būtų iš jo išmesta visi nepa-|i 
matuoti C. ' K. nariams prie
kaištai archyvų užlaikymo ir į 
vienybės su LDŠ. klausimais, i '

Įnešimas priimtas vienbal- J 
šiai.

Vice-pirm. C. Stašinsko ne
ilgas raportas priimtas.

Raportuoja sekretorius Ga
šlūnas. Kadangi jo raportas 
ištisai tilps “Laisvėje” greitu 
laiku, tai čia tik trumpai kai- 
kuriuos dalykus paminėsiu. |

APLA organiz. dabar turi 
1,211 narių, 49 kuopas. 
APLA atsakomybė (liability) 
siekia 110 nuoš. Organizacijos ■ 
turtas siekia $42,252.96.
' Per pereitus du« metus 
APLA dalyvavo visokiose i 
kampanijose, naudingose ben- j 
dram darbininkų judėjimui, i 
Labai daug buvo darbuotasi I 
organizavime plieno pramonės 1 
darbininkų, už ką APLA gavo I 
padėkos laišką iš Organizaci-1 
nio Komiteto.

Trumpas' bet konkretus J. 
Gasiūno raportas buvo priim
tas vienbalsiai su pagyrimu.

Iždininko J. Yesadavičiaus 
raportas sutiko su sekretoriaus 
raportu ir jis taipgi buvo pri
imtas vienbalsiai.

Lekavičius išdavė

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Arinakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4385

Tėl. Stagg 2-0783 
Home Tol.

HaveineyerE 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANI)AUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu 
trio. Parsaindau automobiliu^ 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
/337 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Namas tag pats, tiktai mieste 
patvarkymu pamainytas nume
ris būvusio 167 Union Avenue

NOTARY 
PUBLK

raportą-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU ĄV1£ DETROIT, MICH.

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai jtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermcną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

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 j Savaitę.

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

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

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

ši

MATEUŠAS SIMONA VIČTUĮS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimUi su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

126 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

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

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

Oft

Rūgšti ruginė, sn^di ruginė, elclų kviečių, čielų rugių, sen- 
v’iČiam duona, balfa 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 svorj ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Telefonas: Humboldt 2-7964

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” Name417

Bus Dviejų Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July

Tel. Stagg 2-5043Notary Public

Dvi Orkestras Grieš Šokiams
660

1MMMMMMMM

iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM***I

1 BOX

susirinkimas, 
susirinkimas 
atsilankyk.it.
Semen iene.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

SUSIRINKIMAI
PARENGIMŲ SĄRYŠIO 

SUSIRINKIMAS
Šj ketvirtadienį birželio (June) 

24 d., įvyks svarbus 
224 d., įvyks svarbus 
vai. vak. Visi atstovai

Prot. Rašt.

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

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETfiJUSIUS vidurii 
paliuosuoja, išvalo ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINI 
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, ček| 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

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) 1

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

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.
v ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

Puslapis šeštas

gų mitinge šį trečiadienį, Hip- masi-s jau yy& atsibodęs.

Tarp kitų retenybių, kurios 
bus Lincolno Bataliono Drau-

<■»

i

J. Nalivaika, 
Skyriaus K.

NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
Iš Dr. Martin Luterio 

Draugijos Pikniko
Iš Lietuvių Kriaučių Šapų 

Pirmininkų Susirinkimo
Ispaniškas Vakaras 

Gražiai Pavyko
Sekmadienį įvykęs Dr. M. 

Luterio Draugijos 31-mas me
tinis piknikas gana gerai pasi
sekė. Hoffmano Parkas buvo 
gana plačiai užvaldytas sma
gios publikos, kuri, kaip pa
prastai draugijos piknikuose 
būna, ištisų šeimynų bei gimi
nės būriais turėjo užėmus sta
lus, apsistačius juos vaišėmis 
ir prie jų draugiškai, dainuo
dami linksminosi. Gi salėj 
daugiausia jaunesnieji * sukosi 
prie Retikevičiaus orkestros. Į 
vakarą ir suaugusieji įsismagi
no šokt. Matėsi biznierių, kon- 
traktorių, taipgi nemažai lais- 
viečių.

Apie 9-tą vai. vakaro drau
gijos pirmininkas, sekretorius 
ir visas komitetas sueina ant 
orkestros pastolio ir praneša, 
kad bus išduodama 3 dovanos. 
Pirma, $10, numeris 1218 te
ko tūlam Juozui (pavardė ne
įskaitoma) 6 Scholes St.; an
tra, No. 1150, Seidelmaniutei; 
trečia, $2.50 — V. Matusevi
čiui.
' Užbaigus su dovanom, drau
gijos pirmininkas, anglų kal
boj, atsišaukė į susirinkusius 
paremti Ispanijos demokrati
jos gynėjus, taipgi pakviesta 
S. Sasna, “Laisvės” darbinin
kė, tarti keletą žodžių tuo 
klausimu. Parinkta aukų.

Piknike visur tik ir girdėjo
si kalbantis, kad sekantis pasi
matymas bus 4 liepos, Ulmer 
Parke, “Laisvės” piknike. Lu- 
teriečiai, kaip žinia, važiuos 
busais ir jau daugelis narių 
taip pat ir jų draugų apsirū
pinę tikietais. Paklausus, ar 
bus “L.” piknike, su pasidi
džiavimu sako: “Matai tikie- 
tą ?” Rep.

Penktadienį, 18-tą dieną šio 
mėnesio, Lietuvių Piliečių 
Kliube, dirbtuvių pirmininkai 
laikė susirinkimą, užbaigiant 
delegato Bubnio vienų metų 
tarnystę Amalgameitų Unijai 
ir Lietuvių Kriaučių 54-tam 
Skyriui. Ne visi šapų pirminin
kai buvo susirinkime.

Iš visų lietuviški} šapų,— 
Mičiulio geriausiai dirba. Bu
vo sustojus tik vieną savaitę. 
Darbo turi net 
Bando 
mėgų į

Kita 
ba irgi
kriaučiai jau baigia 
Mat, šios trys 
Frydmano 
vaičių tam atgal—Frydmanas 
sakė turįs tiek daug darbo, 
darbo, kad čia kalbamos ša
pos nespėją jam prisiūti rei-

ir perdaug, 
daryti tris šimtus ser- 
dieną.
šapa—Kaspercko. Dir- 

pilnai. Yuškevičiaus 
sezoną”.

šapos dirba 
darbą. Porą sa-

šeštadienį įvykęs Lietuvių 
Lincolno Bataliono Draugių 
suruoštas vakarėlis išėjo gana 
sėkmingas visais • atžvilgiais. 
Rengėjos jei ne pilnai, tai bent 
geroką dalį tikslo bus atsieku
sios—galės pasiųsti cigaretų, 
muilo ir knygų lietuviams jau
nuoliams, kovojantiems už de
mokratiją Lincolno Batalione, 
Ispanijoj.

Beje, teh tveriasi ir antra
sis amerikiečių būrys—Jurgio 
Washington© Batalionas. Jau
noms globėjoms ateityje reiks 
daugiau spėkų, kad aprūpinti 
augančią didvyrių šeimą, o 
mums visiems irgi reikia dar 
geriau paremti jų darbą.

Programa buvo įvairi. Trys 
jauni artistai, anglų kalboj, 
sulošė vaizdelį “Pirmas Pava
sario Vakaras.” Jis perstato,

Prie įžangos duotąją dova
ną—lempą—laimėjo d. Jone- 
liūnas.

Prieš ir po programos buvo 
smagūs šokiai prie G. Kazake- 
vičiuko orkestros.

Lietuvėms Abrahomo Lin
colno Bataliono Draugėms rei
kia atiduoti kreditą už suruo
šimą sėkmingo vakaro, kas ne
lengva padaryti vasaros metu.

Rep.

Daktaro Schimel pasauki
mas telėfonu sesers išgelbėjo 
jos gyvybę. Jai neatsiliepus, 
jis įtarė ką nors nepaprasto 
nutikus. Ir neklydo. Ji rasta 
pritroškus gasu savo apart- 
mente, 35-91 161st St., Flush
ing. Atgaivinta.

NATURAL - LAX - HERB TEA

MEDI

CINAL

HERBS

Rodys Judi Hippodrome 
Mitinge, Seredoj

podrome, bus judžiai iš Ispa
nijos, kuriuose parodoma Lin
colno Batalionas. Judis užva- 
dintas “A Day With the Lin
coln Battalion”.

Mitinge kalbės keturi ką tik 
sugrįžę iš Ispanijos darbinin
kų veikėjai, kovotojai. Jais yra 
Robert Minor, James W. 
Ford, taipgi Lincolno Batalio
no komandierius Samuel J. 
Stember, ir William Flaherty, 
tėvas trijų vaikinų dabar esan
čių fronte.

Kita mitingo įdomybe bus 
tas, kad jo eiga bus perduo
dama per radio Lincoln Bata
lionui, Ispanijoj. Tėvai ir gimi
nės perduos savo sveikftiimus 
ir ne vienas iš Batalione esan
čių vaikinų galės išgirsti savo 
mylimųjų balsą. '

Įžanga į mitingą 25c. Hip
podrome randasi prie 43rd St. 
ir 6th Avė., N. Y.

Susidūrė Automobiliai Prie 
Union ir Grand Gatvių

Birželio 19 vėlai naktį du 
jauni vyrukai važiavo Union 
Avė. pietų link su senu Fordu. 
Su didesniu Hudsonu kita po
ra vyrų važiavo iš pietų ir su
kosi vakari? pusėn. Hudsonas 
Fordą užmetė ant šaligatvio. 
Fordą kėravojęs italų tautybės 
jaunuolis ir jo draugas nepa
vojingai sužeisti, draiveriui 
nubraižytas blauzdakaulis.

Hudsonu važiavo du lietu
viai, vienas jų, sakoma, ne
paprastas, policistas, su sar- 
žento laipsniu. Tuo laiku alsu 
buvo civiliais drabužiais.

“Laisvės” Reporteris.

Pilnas įrengimas naujai pa- 
budavotos Queens kolegijos 
kainuosiąs tarp $250,000 ir 
$300,000. Iš tos sumos apie 
$50,000 reiks mokytojų al
goms nuo rugsėjo iki gruodžio. DR. J. J. KASKIAUCIUS .

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

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

lingo skaičiaus sermėgų ir pa- kaip miela jauniem draugauti, 
reikalavo daugiau kriaučių.! džiaugtis atgimusiu pavasa- 
Pildančioji Taryba daleido jo riu, planuoti savo gyvenimą. 1 
darbą siūti kitai šapai, bet tik Bet pašaukimas gint demokra- 
su tuo supratimu, kad kaip ši- tiją nuo fašizmo galingesnis 
tos trys šapos nesuspės pasiū- ir jaunuolis amerikietis nu- 
ti reikalingų skaičių jo žiponų. sprendžia vykt Ispanijon, gi 
Tad čia Budraitis gavo kelis 
šimtus šmotų pasiuvimui; ne
spėjo pradėti, tai Yuškevičius 
pabaigė. Budraičio siuvėjai ir
gi jau maudosi-druskos vande
nyj, tik preseriai, baigdami 
darbą, maudosi prakaite. To
kiu būdu, Budraičio kriaučiai 
gerai nepradėję baigia ir 
jiems daugiau uždrausta siūti 
Frydmano žiponus.

Atkočaičio šapa, pirmiaus 
buvus pertverta į dvi, dabar 
suvienyta krūvon, pertvarkant 
mašinas geresniam darbo pa
rankamai. Darbo neturi; pasi
rodo, jog šį mėnesi dar rei
kės baigti pamaryj. Sustojo 
apie vidurį gegužės.

Augūno šapa dirba mažai. 
Būtų gerai, sako chairmanas, 
kad gautum bent pora šimtų 
žiponų daugiau į savaitę.

Karvelio šapa pabaigė dar
bą jau bus apie trys mėnesiai 
ir dar nedirba. Visokis maudy-

jaunuolė sutinka išleisti drau
gą, o pati čion likus organi
zuoti pagelbą demokratijos 
gynėjams.

S. Sasna trumpoj kalboj 
priminė, kad tik ką persta
tytas vaizdelis kartojasi po 
mūsų pačių akių: Lietuvių Lin
colno Bataliono Draugės savo 
meilę išvykusiems lietuviam ■ 
didvyriam išreiškia ne vaitoji- i 
mais, bet pasiaukojusiu dar- ■ 
bu rėmimui demokratijos ir 
jos gynėjų Ispanijoj. Kvietė 
remt jų gražų darbą.

Aldona Klimaitė, apsiren
gusi ispanišku kostiumu, 
skambiai sudainavo pora ispa
niškų dainų. Carlotta Montez, 
ispanė, vikriai pašoko porą is
panišku šokių. Aidbalsiai, va
dovystėje B. L. salmaitės, la
bai gražiai sudainavo keletą 
dainų, verstu iš ispanų į lietu
viu ir anglų kalbas.

Vakaro pirmininkė F. N. 
Jeskevičiutė skaitė brooklynie- 
čio lietuvio jaunuolio laišką, 
parašyta ką tik pasiekus Ispa
niją. Jis rašo, kaip vos per
žengus rubežiu matai vietos 
žmonių pasirižimą apginti gra- 
žiaia Ispaniją nuo užpuoliku 
fašistų ir kaip juose žėri 
džiaugsmas ir draugiškumas 
užrubežio draugams, atvyku
sioms jiems padėt nugalėt fa
šizmą. Ji kvietė susirinkusius 
dar karta paaukot sulig išga
le gynimui demokratijos Ispa
nijoj, kadangi tenykštės kovos 
už demokratija reiškia ir gy
nimą demokratijos mūsų šaly
je. Auku surinkta $23 su 
virš. Vardai bus paskelbta vė
liau.

M. Vaicekauskaitė iškepė ir 
aukojo gražu keiksą, kuris 
kaip bematant “sunyko”.
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“LAISVES” PIKNIKAS

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

—

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
, GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Programoje Dalyvaus Keturi Chorai:
LYROS CHORAS iš Philadelphijos,

Vadovaujamas J. Bulaukos

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

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

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

Šimėno chairmanas sakė 
laukiąs atvirutės pašaukimo 
darban jau trys savaitės, bet, 
matyt, paštorius vis dar nesu
randa stubos numerio. Moky
tesni paštorių pasamdyti neži
nąs.

Šimaičio šapa mažai dirbo ir 
pavasariniam sezone ir dabar 
mašinos silpnai sukasi. Ateity 
gal biski ii pasitaisys.

šalaviejaus šapoje darbo nė
ra. Turi tik vieną “Ambro- 
ziejaus” firmukę, kuriai gami
na žiponus.

Manelio ir Belekovo šapą pa
taisė tik, moteriškų parėdų siu
vimas, bet tas buvo pavasarį. 
Dabar darbo dar nėra.
, Lapašauskas lapsnojasi silp
nai. Laukia iš New Yorko tin
kamesnio balakoninio vėjo.

Riauba ir Zaleckis gal būt 
pradės dirbti pradžioje šios 
savaitės.

Matulio-Vaiginio šapa stovi 
be darbo jau visas mėnuo. Pra
dės dirbti kada nors pradžioje 
liepos.

Chairmanų raportui pasibai
gus. kalbėjo Bubnvs, bet apie 
darbą veik tą pati pakartojo, 
kas aukščiau pasakvta. Įvairu
mo susirinkimui įnešė*, kad, va, 
cal būt jau bus paskutinis su 
jumis, draugai, pasikalbėjimas, 
nes mano, delegato, tarnysta 
baigiasi. Delegato rinkimas 
bus penktadieny 25 diena šio 
mėnesio. Arion Place svetainė
je. ir kas toliaus būs jūs kitas 
atstovas, nežinau.

Po Bubniui kalbėjo Rūkšte- 
lis. sakydamas: “Pereitais me
tais buvai geras mūs delega
tas. klausei ir pildei mūs tari
mus, tain darvk ir kitais me
tais ir viskas bus gerai.” Kas 
tai įmetė žodį, kad- ant kitų 
metu jis dar nėra išrinktas.

* Daubara kalbėjo į chairma
nų susirinkimą, atsikreipda
mas.‘kad Bubnys būtų palik
tas ir kitų metų delegatystei, 
nes jis savo darbą atliko pa
girtinai. Kiti kartojo 

patį, pridurdami, kad

s

veik tą 
šiuomi

Pas Col. Jeremiah Beal, au- 
&dimo industrijos magnatą, 375 

Park Ave., N. Y., ponai taip 
įsismagino, kad viens kitą “pa
mylėjo” tuščiais buteliais ir 
atsidūrė policijoj. Tąčiau sto
tyje “pasilsėję” iki rytui pra
šė panaikint bylą, sakydami 
nebepykstą ant viens kito.

sykiu Bubniui oponento nesi
mato ir kad čia bus tik rinki
mų formalumas atliktas.

Palionis padavė ranką Bub
niui, išreikšdamas prieš susi
rinkusius viešą padėką už vi
sų metų gerą darbą, pridėda
mas, kad kriaučiuose bendro 
fronto idėja esąs giliai pasi
tenkinęs, nes tai ištikrųjų net 
malonu būti susirinkimuose, 
kuomet visi sutartinai, drau-+. 
giškai bėgamus klausimus ir 
reikalus sprendžia.

Bubnys sakė, kad ką aš da
bar žinau, už ką man duoda
te kreditą, tai ne mano vieno 
nuopelnas, bet jūs visų. Jūs 
mane išmokinote dirbti šitą 
darbą.

Baigiant susirinkimą buvo 
dalinami chairmanam parduo
ti kriaučių pikniko tikietai. 
čia dar buvo persimesta po 
žodį-kitą, nes yra nuomonė 
daryti spaudimą, kad ’ visi 
kriaučiai, užsimokėdami po 
25c., pirktų pikniko tikietą, 
kadangi jo išlaidos siekia apie 
du šimtu dolerinių, tai rengi
mo komisija bijo turėti nuos
tolių.
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BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
JT> - MF JT Išeis nuo 72 Lafayetterater son, /V J. st., 10 vai. ryto. tl

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

y> • f v J Dr. Martin Luther’io Drau- K.ia§eU)aOa^ gijos busas išeis 1 vai. die
ną, nuo Vaiginio-šapalo Salės, 147 Thames St, 

r • I M r / Vietas galite užsisakyti pasįjtndeil} </♦ dd. G. Kardauską ir C. An-
driūną, 35 W. 16th St. Kelionė į abi puses $1.00.

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

Daugiau busų atvažiuos iš Nęw Haven, Conn., Scran
ton, Philadelphijos, Newarko, Harrison ir Great Neck. 
Prašome draugų pranešti iš kur busai išeis 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.

Lietuviy Anglių Kompanija
• Pirmos klases anglis, geriausios 
rūšiės ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street

Telefonas: EVergreen 7-1661
Brooklyn, N. Y.
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