
KRISLAI
Asmens Atsišaukimas.
Chicagos Kapines.
Fašizmo Glostytojai.
“Išgamos”.
Žino Gramatiką.

Rašo St. Jasilionis.

“L” No. 112 ir “Keleivio” 
No. 18 tilpo tūlo Jono šalčiaus 
atsišaukimas dėlei asmeninės 
pageltos. Už poros savaičių 
“Kel.” buvo pastaba iš Nor
wood, Mass., kad tas žmogus 
nevertas pašalpos; jis net ir 
savo pravardę netikrą pasida
vęs.

* * *
Asmenų atsišaukimai visuo

met turėtų būti paliudyti or
ganizacijų. Jei žmogus nesiskai
to su lokalinėmis organizacijo
mis, jo atsišaukimai j visuome
nę neturėtų rasti vietos laik
rašty.

:J< *
Manding, neužtenkamai aiš

kus atsišaukimas ir Liet. Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos 1 kuopos, Chicagoje. ši 
kuopa (“L.” No. 131) prašo 
aukų steigimui laisvų kapinių. 
Ar gi Chicagos lietuvių tautiš
kos kapinės nebepriima laisva
manių? Kodėl jiems reikalingos 
atskiros kapinės?

* * *

Lietuvos sportininkams ir jų 
palydovams, fašizmo glostyto- 
jams, jau paskelbtas vizitavimo 
kelias, sužymėtos kolonijos, ku
riose jie lankysis. Visų tų kolo
nijų, kuriose tie svečiai lanky
sis, Amer. Liet. Kongreso sky
riai turėtų pasistengti tinkamai 
nušviesti plačioms lietuvių ma
sėms tų sportininkų palydovų 
misiją. Ne tik Kongreso Komi
teto atsiliepimas tuo reikalu, 
tilpęs “L.” No. 132, turėtų būti 
paskleistas, bet ir masiniai mi
tingai nušvietimui to reikalo tu
rėtų būti šaukiami.

* * *
Fašizmo glostytojai iš “Vie

nybės” jau apšaukė Kongreso 
Komitetą “išgamomis,” žymė
dami, būk Komitetas išeinąs 
“prieš nekaltus jaunuolius-spor- 
tininkus.” Aišku, jie “išgamuo- 
damiesi” nori užglostyti fašisti
nės palydovų misijos tikslus. 
Bet, žinokime, visuomenė, kuri 
tikrovės šviesoj sužinos tos mi
sijos tikslus, vėliau bus dėkin
ga ir Am. Liet. Kongreso sky
riams ir kitoms organizacijoms, 
padėjusioms šį reikalą perma
tyti.

♦ * *

Kai A. B. Strimaitis pats sa
vęs klausia, ar žinome kur 
“Vienybės” įkūrėjų Paukščio ir 
Brazio kapai, ir kai jis sako: 
“ ‘Vienybės’ leidėjai turėtų nors 
menkus paminklėlius pastatyti 
ant jų kapų,” tai taip ir matai 
jį besiplaunantį rankas ... Kal
bėti ir daryti—tai du Strimaičiui 
nesujungiami dalykai, ypač kai 
žodis “daryti” reikalauja lėšų. 
Šiame atvejuje Strimaitis ir 
gramatikos taisykles supranta. 
Jis nepadaro klaidos ir nepasa
ko “turėtume,” bet “turėtų”... 
jie, o ne mes, kur ir “aš” bū
čiau įskaitytas.

: ♦ ♦ ♦
Mikas Petrauskas po mirčiai 

aižymėtas-pagerbtas, rodos, vi
sų sriovių. Jos visos aukštai 
įkainavo Miko nuopelnus. Bet 
kai Mikas netekęs spėkų tebe
buvo Amerikoj, mažai kas jį 
matė, mažai kas žinojo.

Tik dabar pusiau lūpų pa
sakoma, jog Miką “netekusį 
spėkos ir sveikatos prievarta 
iš Amerikos išgabeno ‘patriotai’ 
sandariečiai.” (“L.” No. 139). 
?’ z tariamas išgabenimas turė
ti/ būti plačiau nušviestas mū
sų visuomenei. Jeigu sakyti, 
tai reikia ir pasakyti smulk- 
meningiau. Kitaip, tai pasilieka 
kaip ir nepagrįstas priekaištas.

Maskva, birž. 22. — Nusi
žudė N. Vladimirski, buvęs 
galva Baltarusijos gelžke- 
lio, kada Sovietų vyriausy
bė aikštėn iškėlė, kad jis ar
dė geležinkelį ir elgėsi kaip 
fašistas, tarnaujantis Vo
kietijos naziams ir Lenkijai.

Telephone STagg 2-3878

kus

EXTRA!$4,000 iki $12,000 už 
“Hindenburg” Palaikus

Naziai Naikinsią Ispa 
nijos Laivyną, Bom 
barduosią Valenciją

Baskai Apsidrūtino 
3 Mylių nuo Bilbao

Hitleris Įdūkęs, kad Francijos ir Anglijos Ambasadoriai 
Abejoja apie Jo Skundą prieš Ispanijos Submariną

KAIP ITALIJA IR NAZIAI ŠMUGEUUOJA 
GINKLUS IR NUODŲ DUJAS FAŠISTAM

Streiko Vadai Prašo Roosevelto Neleisti Plieno Bosam 
Ir Policijai Kruvina Prievarta Atidaryt Fabrikus

teto Mieste, Madrido prie 
miestyje.Fašistų karo laivai bom

barduoja Santanderį.
Pasitraukdami iš Bilbao, 

liaudies milcininkai išsivežė 
didelį daugį ginklų, amuni
cijos ir maisto.

OHIO GUBERNATORIUS ĮVEDE KARO STOVĮ 
PRIEŠ PLIENO FABRIKU ATIDARYMĄ

Roosevelt Reikalauja 
Palaikyti Uždarytus 

Plieno Fabrikus

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

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

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį 1

Washington
Lewis planuoja suorgani 
zuot 800,000 valdžios tar 
nautojų į industrinę uniją.

Seimas nusitraukė paveiks
lą ir tuomet užsibaigė entu
ziastiškai. Visa eilė delegatų 
išsireiškė gražių minčių, vy
riausiai pareikšdami, kad vie
nybė greit įvyktų ir kad ji bū
tų pasekmingiausia.

Korespondentas.

Hendaye, Franc., birž. 22. 
—United Press praneša, 
kad fašistai užėmė turtin
gas geležies kasyklas ir fa
brikus Bilbao apygardose.Hitlerio Ministeris Niekina 

Katalikus ir Protestonus
Berlin.—Pagoniškose ne

va “senovės vokiečių” apei
gose birž. 21 d. nazių pro
pagandos ministeris Goeb
bels išjuokė ir niekino kata
likų ir protestonų bažny
čias. Pasakojo, būk jos no
rinčios sunaikint Vokietiją 
(suprask, jog katalikai ir 
protestonai priešinasi na
zių diktatūrai religijoj). Dublin, Airija. — Sugrį

žo iš Ispanijos fašistas ge
nerolas O’Duffy su 600 bu- 
busių airių liuosnorių., Nes 
jie ten pradėjo kelti maiš
tus prieš fašistus.

APIA 27-tas SEIMAS NUTARĖ 
VIENYTIS SU LDS

Lakehurst, N. J. — Kelios 
amerikonų kompanijos siū
lo nuo $4,000 iki $12,000 už 
griuvėsius baliūninio Vokie
tijos orlaivio “Hindenbur- 
go.” Tie griuvėsiai—dau
giausia mišinys alumino ir 
plieno metalo. “Hindenbur- 
gą” pabudavot lėšavo 4 mi- 
lionus dolerių.

Gen. Franco Padėka Musso- 
liniui už Italą Armiją

Roma. — Ispanijos fašis
tų komandierius gen. Fran
co atsiuntė Mussoliniui ir 
Italijos karaliui karščiau
sios padėkos telegramą už 
italų armijos pagelbą už
imti Bilbao.

Mussolinis p a s v e i kino 
Franco su Bilbao pergale.

laukiančius fašistų trauki 
nius ir vežami į karo fron
tus prieš Ispanijos respub

Banos de Carranza, Ispa
nija. — Baskijos liaudies 
armija įsidrūtino apkasuo
se už 3 mylių į vakarus nuo 
Bilbao — nepraleis! fašistų 
linkui Santanderio.

Baskų vyriausybė paro
do, kaip nazių ir Italijos 
lėktuvai bombomis ir kul-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė te
legramas Republic Plieno 
korporacijos prezidentui T. 
Girdleriui ir Youngstown 
Sheet and Tube plieno kom
panijos galvai F. M. Pu mei
lini, reikalaudamas, kad ne
bandytų prievarta atidary
ti užstreikuotų fabrikų.

Rooseveltas primena, jog 
to prašo ir jo paskirta val
diška tarpininkavimo komi
sija. Jis sako, kad “visuo
menės saugumas ir žmoniš
kas, taikus streiko baigi
mas” reikalauja, kad tos

Hillside, N. J. — Keturi 
ginkluoti plėšikai pagrobė 
$3,000 vertės sidabro, su
stabdydami vienos kompa
nijos automobilį su dviem 
vyrais, kurie vežė tą sida-

Anglijos ir Franci jos am
basadoriai abejojo. Jie pri
minė, jog kitom valstybėm 
dar nežinoma, kaip veikia 
tas nazių įtaisas, vadinamas 
“garsų atradėjas.” Be to, 
nieks nematė paties kalti
namo submarino; nematė 
net jo periskopo, tai yra, 
virš vandens iškišamos dū- 
dos-žiūrono. Todėl. Angli
jos ir Francijos ambasado
riai paprašė tikresnių. įro
dymų ir žinių apie tariamą 
Ispanijos submarino užpuo
limą ant “Leipzigo.”
Hitleris Sulaiko Savo Mini- 
sterio Siuntimą Anglijon
Dėl tų abejoiimu Hitleris 

pašėlusiai supyko, kaip pra
nešta birželio 21 d., ir jis 
tuoj atidėjo neribotam lai-

Bilbao, Ispanija. — Pasi
traukdami iš Bilbao, Baski
jos milicininkai susprogdino 
septynis tiltus. Mieste da
bar daugiausia Italijos ka
reivių.

Baskai, užsibarikadavę 
Sestao geležies' fabrike, be 
paliovos šaudo kulkasvai- 
džiais ir šautuvais į fašis-

Madrid, birž. 22. — Skait
inio jama, kad liaudiecių pa- 

__1 sprogimai užmušė

Portland, Oregon. — So
vietų lakūnai Valeri j Čka- 
lov, G. Baidukov ir Al. Be
liakov su Sovietų ambasa
dorium Trojanovskiu birž. 
21 d. išskrido į San Francis
co, United Air Lines lėktu
vu. Didžiulė žmonių minia 
juos entuziastiškai išlydė
jo. Lakūnai ypač didžiuo
jasi sveikinimais, gautais 
nuo Stalino ir prez. Roose
velto. Jie žada šioj šalyj bū
ti keturis mėnesius ir ap
lankyti žymiuosius miestus.

Čkalov sako, kad skrisda
mi per šiaurės polių į Ame
riką jie surinko daug ir 
svarbių mokslui davinių. 
Jis pareiškė, “kita met mes 
bandysime per polių atskri
sti į New Yorką.”

Pirm lakūnams išskren- 
dant iš Vancouver, Wash., 
jiems buvo karo lėktuvų 
stovykloj surengtas šaunus 
pokilis. Juos sveikino ir gu
bernatorius Martin kaipo 
didvyrius.

Oakland, Calif. —u Virš 
10,000 žmonių minia karš
čiausiai pasitiko čia atskri
dusius Sovietų lakūnus.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato, kad šį trečiadienį 
čia ir New Jersey būsiąs 
gražus oras.

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

Londoną.
Anglijos-Nazių Suokalbiai 

prieš Sovietus
Pasirodo, kad Anglijos 

valdžia mandagiai kvietė 
Neurathą pasitarti apie su
mezgimą artimesnių ryšių 
su Vokietija ir pasikalbėti 
apie politiniai-karinę sutar
tį tarp Anglijos, Vokietijos, 
Francijos ir Italijos.

Vienas tikslas, kuriuo An
glijos valdovai laukė Hitle
rio ministerio Neuratho, 
tai buvo suvest krūvon ka
pitalistines valstybes vaka
rinėj - centralinėj Europoj 
ir “nepaisyt” Sovietų Są
jungos. Anglijos politikai, 
kaip ir Vokietijos, tuomi 
planavo kaip nors atšalint! 
Franci ją nuo tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tais. Todėl Anglijos val
džia dabar jaučiasi Hitlerio 
“įžeista,” kad jis sulaikė sa
vo ministerio siuntimą į 
Londoną (dėlei tokių politi
nių intrigų).

Anglijos valdovai supran
ta, kad Hitleris rengiasi 
prie kokio tai aštraus, pavo
jingo žingsnio prieš Ispani
ją. Nepatenkintas abejoji
mais apie jo skundą dėlei 
Ispanijos submarino, Hitle
ris gali paliept savo karo 
laivams sunaikint Ispanijos 
respublikos laivyną, — kaip 
mano Anglų politikai:—Jis 
gali užblokaduot rytinį Is
panijos pakraštį ir subom- 
barduot Valenciją ar Bar- 
celoną, panašiai, kaip su
bombardavo Almeriją.

Anglija Grasina Apleist 
“Bepusiškumo” Komisiją
London, birž. 22. — An

glijos valdžia grasina atsi- 
mest nuo tarptautinės “ne
sikišimo” komisijos. Nes 
Hitleris pasidarė perdaug 
nesukalbamas ir kerštingas 
prieš Ispaniją. Jis reikalau
ja, kad Anglija ir Francija 
kariškai keršytų Ispanijos 
respublikai ir grobtų bei 
skandintų jos laivus. Tai 
todėl, kad būk Ispanijos 
submarinas “laidęs torpe
das” į nazių karo laivą 
“Leipzigą.”

Youngstown, Ohio 
bernatorius Davey paskel
bė karo stovį šiame mieste, 
įsakė Mahoning ir Trum
bull apskričių šerifams ne
leist atsidaryt užstreikuo- 
tiems plieno fabrikams ir 
pareiškė, kad valstijos mi
licija vykdys gubernato
riaus įsakymą prieš bosus, 
jeigu jie bandys visai atida
ryt savo fabrikus streiklau
žiam. Gubernatorius pa
siuntė reikiamą milicininkų 
skaičių į Youngstowną.

O plieno fabrikantai ir 
šerifas Elser buvo pareiškę, 
kad birželio 22 d. jie jau ati
daro savo fabrikus visiem 
“norintiem dirbti.”

Gubernatorius Davey įsa
kė Niles ir Warren mieste
lių šerifui Haidmanui ne- 
praleist daugiau streiklau
žių į plieno fabrikus, nors 
gubernatorius nevaro lau
kan jau nuo pirmiau dirban
čių skebų. O šis šerifas 
taipgi buvo pakvietęs birž. 
22 d. visus skebus darban, 
žadėdamas jiem apsaugą.

Gubernatorius nori palai-

III Sesij a

Po vardošaukio eita prie II 
sesijoj neužbaigto klausimo— 
•vienybės su LDS. Trumpai pa- 
diskusavus, eita balsuoti. Bal
suota vardošaukiu. Už vienybę 
balsavo 31 delegatas, prieš— 
2 (3 ir 12 kuopų delegatai).

Vadinasi, milžiniška balsų 
dauguma nutarta vienytis.

Iškilo klausimas apie refe
rendumą : verta siųsti sutarties 
dokumentą kuopoms balsuoti 

• ar ne ? 20 balsais prieš 9 nu- 
| tarta referendumu sutarties 
nesiųsti.

Rezoliucijų komisijos narys 
Pr. Buknys skaitė eilę rezoliu
cijų (Ispanijos demokratijos 
gynimo klausimu, C. I. O. ir 
spaudos klausimais). Visos 
priimtos vienbalsiai.

I Renkama-Ažtvirtinama refe
rendumo išrinktas C. Komite
tas. Vienbalsiai užtvirtinta:

D. Lekavičius, pirm.
A. Pipiras, vice-pirmininku.
J. Gasiunas, sekretorium.
J. Yesedavičia, iždininku.
Iždo globėjais: J. Mažeika, 

A. Žvirblis ir J. Norkus.
Nutarta pakelti J. Gasiūnui, 

' Dabar bus 
mokama jam po $100 į mėne-

Youngstown, Ohio.— In
dustrinio O r g anizavimosi 
Komiteto vadai birž. 21 d. 
atsišaukė į prezidentą Roo- 
seveltą, kad būtinai sulaiky
tų pasimojimą plieno kor
poracijų, šerifų, policijos ir 
ginkluotų gengsterių tuoj 
atidaryti užstreikuotus fa
brikus. Jie buvo pasinešę 
padaryt naują skerdynę 
prieš streiko pikietus ir 
pravest į fabrikus būrius 
skebų.

Plieno darbininkų vadai 
savo prašyme Rooseveltui 
nurodo, kad jau pereitą 
šeštadienį Youngstowno po
licija nušovė du streikierius kompanijos nemėgintų prie- 
prie Republic Plieno korpo- varta atidaryt savo Labri- 
racijos fabriko

London. — Vokietijos vai- kui siuntimą savo užsieni- 
džia labai supyko ant Ang- ,nio ministerio Neuratho į 
Ii jos ir Francijos, kad šių 
dviejų šalių ambasadoriai 
abejoja apie teisingumą na
zių skundo prieš Ispanijos 
respubliką.

Hitlerio a m b a s adorius 
Ribbentrop kaltino Ispani
ją, kad, girdi, jos submari
nas dviem atvejais laidęs 
torpedas į Vokietijos karo 
laivą “Leipzigą” “pikietuo- 
jamuose” ispaniškuose van
denyse. Jis sakė, kad “Leip
zig” turi naujos rūšies įtai
są, per kurį girdima ir už
registruojama garsai nuo 
besiartinančio submarino.

Jokio kito įrodymo hitle
rinis ambasadorius neturė
jo, kad Ispanijos submari
nas šaudęs torpedas į Vo
kietijos karo laivą “Leipzi-

London.—Anglijos Darbo 
Partijos organas “Daily 
Herald” birž. 21 d. išspaus
dino smulkmenišką praneši
mą nuo savo koresponden
to iš Gibraltaro, kaip Itali
ja ir Vokietija laivais daug- 
meniškai šmugeliuoja gink
lus, amuniciją ir kareivius 
Ispanijos fašistams, nežiū
rint “nesikišimo” sutarties.

Nuo ispanų fašistų laivo 
“Marques de Cornelias” nu
imta vienas kaminas, idant 
pašaliniai žmonės jo nepa
žintų ; taipgi nutrinta to 
laivo vardas. Kada jis 
plaukia iš fašistų valdomos 
ispaniškos prieplaukos Ca- 
dizo, tas laivas iškelia Is- 

Ipanijos fašistų vėliavą; o 
į kai perplaukia pikietavimo 

v. o • . i -i . liniją, jis iškelia Italijos vė-Kltas dOVietŲ Lėktuvas liavą. Nuplaukia Italijon, 
būna prikrautas ginklų ir 
amunicijos ir su kroviniu 
grįžta atgal į fašistų uostą 
Cadizą. Jį atlydi Italijos 
karo laivai. O gegužes 17 
d., apart kitų karo pabūklų, 
tas laivas atgabeno f ašis-kasti 
tam daugybę nuodingų ka- tarp 400 ir 750 fašistų, Kli 
rinių dujų, kaip patyrė nikos Ligoninėje, Universi 
“Daily Herald” korespon
dentas.

Italijos laivas “Liguria” 
taipgi nuolat veža karo 
reikmenis Ispanijos fašis
tams į Cadizą. Ten įtaisy
ta atskira prieplauka Itali
jos ir Vokietijos laivams. Į 
tą prieplauką fašistai nelei
džia jokių kitų šalių laivų. 
Nuolat Gabena Kareivius 

ir Specialistus Ispanijos 
Fašistam

“Vokietijos karo laivai,” 
sako tas korespondentas, 
“nuolat iškelia civiliais dra
bužiais perrengtus karinius 
lakūnus, ekspertus šaudymo 
priešlėktuvinėmis ir prieš
tankinėmis kanuolėmis. Jie 
tada sulipa į vokiečių tro- 
kus ir važiuoja į Sevillę,” 
fašistų centrą.

Italija taip pat atsiunčia 
daug savo arabų kareivių iš 
Libijos. Jie susodinami į

Sesija II.

Po vardošaukio prasidėjo 
diskusijos dėlei vienybės Aukš
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj su Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimu.

Sekretorius J. Gasiunas per
skaitė vienybės sutarties pro
jektą, kurio pqj kopiją turėjo 
kiekvienas delegatas.

Sekė ilgos ir įdomios disku
sijos. Nuo LDS. kalbėjo R. Mi- 
zara, LDS prezidentas ir bro
liškas delegatas Seime.

Jis nurodė reikalingumą 
tarpe šių organizacijų vieny
bės, pažymėdamas stovį—fi
nansinį ir organizacinį—LDS. 
“Šiandien yra gadynė darbi
ninkų klasės vienybės, visur 
darbininkai vienijasi, , tad ir 
mes privalom tai padaryti,” 
nurodė jis. “Po vienybės bus 
lengviau gauti jaunimo ir ap
skritai daugiau naujų narių.”

Veik kiekvienas delegatas 
ėmė balsą ir kalbėjo už vie
nybę. “Jau senai reikėjo susi
vienyti,” pareiškė tūli kiti de
legatai.

Daug delegatų pareiškė 
priešingumą leidimui vienybės | sekretoriui, alga 
sutarties referendumo nubal- 
savimui.

Skaityta visa eilė kuopų 
sveikinimo laiškų, kuriuose 
reiškiamas karštas pageidavi
mas, kad APLA kuogreičiau- 
siai susivienytų su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu.

II sesija užsidarė kai 5:30 
vai. po pietų.

Gu- kyt streiko stovį tokį pat, 
kaip iki šiol buvo, kol tęsis 
derybos Clevelande dėlei 
streiko baigimo. -,t _

Prezidento Roose velto1 kasvaidžiais žudė bėgančius 
paskirta trijų tarpininkų nuo fašistų žmones iš Bil- 
komisija pašaukė į tas de
rybas atstovus industrinės 
Plieno Darbininkų Unijos ir 
Republic ir Youngstown 
Sheet and Tube fabrikam
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Demokratija ir Reakcija
Jungtinės Valstijos yra demokratinė 

respublika. Darbininkai turi- teisę orga
nizuotis, streikuoti ir pikietuoti dirbtu
ves. Wagnerio įstatymas reikalauja, 
kad kapitalistai tartųsi su darbininkų 

I unija. Bet ne visur tas yra. Kapų Pa
puošimo Dienoj, 30 d. gegužės, Chicagoj, 
surengta skerdynė, kur keli darbininkai 
ant vietos užmušta, apie trys šimtai su- 

f žeista. Su mirusiais nuo žaizdų jau yra 
dešimt žuvusių darbininkų. Už jų gyvas
tį, kraują atsako Chicagos miesto majo
ras ir Illinois valstijos gubernatorius, ku
rie nesuvaldo plieno. Republic Steel Corp, 
žmogžudžius.

Ohio valstijos gubernatorius Martin 
Davey eina Illinois gubernatoriaus ke
liais. Youngstowne jau kelintu kartu 
policija žiauriai puola streikuojančius 
darbininkus. Vienas darbininkas nušau
tas ir 16 sunkiai sužeisti, iš kurių keli 
vaduojasi su mirčia. Tai žvėriška reak
cija ! Tai laužymas šios šalies pamatinių 
taisyklių ir požymiai fašizmo!

Kitaip dalykai stojosi Pennsylvania 
valstijoj, Johnstown mieste, kur guber
natoriaus Earle patvarkymu yra įsaky
ta nuginkluoti visi plieno kompanijos 
mušeikos, iškraustyti streiklaužius iš 
Bethlehem Steel Corp, plieno fabrikų ir 

—reikalaujama palaikyti tvarką ir įstaty
mus ne streikierius puolant, bet suvar- 

z žant kompanijos mušeikų veikimą ir ver
čiant plieno karalius tartis su streikuo- 
jančis darbininkais, su jų unijos atsto
vais. Pennsylvania gubernatorius Earle 
yra demokratas, kaip ir Ohio valstijos 
gubernatorius Davey, bet jų žygiai griež
tai skirtingi. Pennsylvania gubernato- • 
rius laikosi demokratinio nusistatymo, 
kuomet Ohio gubernatorius susidėjo su 
fašistinės Liberty League gaivalais prieš 
streikierius.

Plieno darbininkų C. L O. organiza
torius Van A. Bittner, Clevelande, pa- 

> • reiškė, kad jeigu Ohio plieno karaliai ir 
reakcininkai ir toliaus puls streikuojan
čius darbininkus, tai jiems į pagelbą bus 
iššauktas 600,000 Suvienytos Mainierių 
Unijos darbininkų streikas.

Bilbao ir Kas ToliauĮ. į /
Baskijos sostinė Bilbao po devynių mė

nesių apsigynimo ir pustrečio mėnesio 
apgulimo pasidavė fašistams. Fašistai 
po pralaimėjimų prie Madrido, pietų 
fronte, Italijos fašistų ištaškymo ties 
Guadalajara, pasirinko Bilbao. Jie su
traukė apie 100,000 armiją, geriausią ka
ro techniką Vokietijos ir Italijos. Pri- 
statė daug kulkasvaidžių, kanuolių, tan
kų. Prieš Bilbao veikė apie 300 karo 
lėktuvų, pagal F. T. Birchall, korespon
dentą, kuris savo akimis matė Italijos ir 

. Vokietijos lėktuvus, ten buvo 144 vien 
greitų mūšio lėktuvų, tiek, jei ne dau
giau bombnešių. Pagaliau, Vokietijos 
laivai atvežė toli šaunančias 12-kos cęlįų 
gerklėmis kanuoles, kurios sveria po 60 
tonų, kurių svaidiniai siekia bent už 25 
mylių. Italijos armija veikė. Francijos 
ir Anglijos laivai “akli” buvo, kada die
ną ir naktį fašistams laivai vežė karius, 

'amuniciją, ginklus, bombas ir krovė Pa- 
sajes ir San Sebastiano prieplaukose.

Ką prieš tą baisią karo techniką ga- 
Įėjo pastatyti liaudiečiai — baskiečiai? 
Savo didelį pasišventimą ir didvyrišku
mą. Pasaulis tik kepures gali nusiimti 
prieš tą Šventą drąsą ir ilgą kovą bas- 
kiecių. Jie neturėjo užtektinai tankų, 
kanuolių, svaidinių. Jie turėjo tik ke
lias priešorlaivines kanuoles Bilbao mie- 
sie. Birchall sako, kad jeigu jįe būtų 
turėję nors šešias moderniškas priesor- 
laivines kanuoles, tat būtų galėję nepri-

Lietuvos Rinkoj

ne vien1

Žeb raitienė padovanojo kiaušiniai dar kitoj. Jeigu kas

smepia į mėnesines, vrai Kiu- . ''" “— ~ —» «
tais jūsų draugė pakeitė dar-!tahleis — po 1 arba ir po 2

Laisvės 
ir pras-

mėnesių. 
~ po 5,

vargina 
paskirstymo dis- 
mokesčiai. Veži 

gyvulį į turgų,

EAISVl

Draugų Balsai Reikale Dienr. “Laisves”

Vaizdas oarceionos mieste, kada jį bombardavo Vo
kietijos ir Italijos dideli orlaiviai. Fašistai žudo nekal
tus Ispanijos žmones.

leisti fašistų lėktuvus nusileisti žemai ir 
iš kulkasvaidžių žudyti Bilbao miesto ci
vilius gyventojus. Jie neturėjo maisto, o 
miestas pasiekė 500,000 žmonių, visiems 
reikėjo valgyti, jie neturėjo užtektinai 
karo vadų. Tvirtumas būdavoję tūli in
žinieriai atliko sabotažą, pora kapitonų 
pabėgo pas fašistus ir tvirtumų planus 
nunešė fašistams. Liaudiečių lėktuvai iš 
Madrido pusės negalėjo pagelbėti, nes 
jiems reikėtų toli skristi per fašistų už
imtą teritoriją. Katalonijos frontas ne
davė reikalingos pagelbos, nes jį parali- 
žavo trockistai ir tūli anarchistai išdavi
kiški elementai. Ir nežiūrint to visko, 
baskiečiai, šventai atsidavę savo laistės 
reikalams, taip ilgai ir pasiryžusiai ko
vėsi, sulaikydami fašistų falangas! Prie 
Bilbao fašistai sumalė, kaip kokiame ma
lūne, geriausias savo karo jėgas. Prie 
Bilbao fašistai neteko daug daugiau ka
reivių, kaip baskiečiai. Ir galų gale tik 
kelis kartus galingesnės fašistų jėgos ga
lėjo užimti miestą.

Fašistai džiaugiasi. Italijoj fašistų 
krykštavimas. Vokietijos fašistai manė 
savo jėgomis įveikti Bilbao, bet negalėjo 
tą padaryti be Italijos lėktuvų ir Juodo
sios Vylyčios divizijų. Ispanijos fašistų 
generolas Franco dękavoja Mussoliniui 
už pagelbą. Mussolinis džiaugiasi, kad 
jo garbė išgelbėta, kuri buvo suteršta 
prie Guadalajaros, kur liaudiečiai suplie
kė italų divizijas.

Tūli net mūsų draugai mano, kad Bil
bao paėmimas jau yra liaudiečių karo ' 
pralaimėjimas. Taip nėra. Tai yra di
delis nuostolis, fašistų politinis atsiėki- 
mas, bet Bilbao dar nėra visa Baskija, 
dar nėra visa Ispanija. Atminkime, kad 
Rusijoj laike piliečių karo Kijevas, Uk
rainos sostinė, kelis kartus buvo baltųjų 
paimtas ir vėl Raudonosios Armijos at
imtas. Tas patsai ir su Baskijos sostine.

Kas dabar yra vyriausias faktorius 
laimėjimui karo Ispanijoj, kaip buvo ir 
Rusijoj? Žmonės! Gi žmonių Ispanijos 
liaudiečiai turi daug. Jų armija jau pa
siekė apie 800,000 kovotojų. Fašistams 
žmonių stoka, jiems gabena žmogžudžius 
iš Italijos ir Vokietijos, Afrikos ir Por
tugalijos. Fašistai kariauja svetimomis 
jėgomis. Gyvoji jėga—žmonės,—yra vy
riausias faktorius, brangiausia medžia
ga. Pas liaudiečius jos yra daug dau
giau. Žinoma, žmonės be karinio žino
jimo, be karo technikos negali karą lai
mėti. Bet jau dabar Ispanijos liaudiečių 
armija yra kelis kartus galingesnė, kaip 
ji buvo pradžioje fašistų sukilimo. Jau 
dabar ji pasiekė centralizacijos ir discip
linos. Ispanijos liaudiečiai pasigamina ir 
karo reikmenų. Ispanijos liaudiečiai, ren
giasi prię didelės ofensyvos, prie didelio 
ant fašistų užpuolimo. Jie rengiasi prie 
ilgę ir sunkaus karo. Bilbao yra nuo
stolis, bet nėra liaudiečių galutinas pra
laimėjimas. Kol armija yra, o ji sėk
mingai iš Bilbao pasitraukė, tol karui 
laimėjimas užtikrintas. Galų gale fašis
tai bus parblokšti.

Pergalė Sovietų Technikos ir
Žmonių

Trys drąsūs, gabūs ir smagūs Sovietų 
Sąjungos piliečiai—Valerijus čkalov, 
Gėprgij Baidukov ir Aleksandr Belia
kov atskrido į Jungtines Valstijas. Jie 
pakilo Maskvoje praeitą savaitę ketvir
tadienį, pagal New Yorko laiką 9:05 va
landą vakaro, o Vancouveryj, Washing
ton valstijoj, nusileido sekmadienį, 12:22 
vai. po pietų. Jie ore išbuvo 63 valandas 
ir 17 minučių, atlikdami 5,508 mylias 
sunkios kelionės.

Šis Sovietų Sąjungos lakūnų ir lėktu
vo žygis parodo, kokius drąsius, lavintus 
žmonės ir gerą techniką ta šalis turi. 
Lėktuvas visas pagamintas iš sovietinės 
medžiagos ir savo šalyj. Kelionė iš Ma
skvos į Vancouverį yra viena iš sunkiau
sių. Jje skrido neištirtais plotais, kur 
nėra radio stočių, nėra žmonių. Tik So
vietų pusėj jau gerokai ištirta, kur jiems 
teikė reikalingas žinias. Lakūnai kely
je sutiko visokių kliūčių. Du kartus 
skrido per didžiausias audrąs. Ilgą ke
lionės dalį jiems prisiėjo atlikti “aklo 
skridimo” — kada lakūnas mašiną veda 
nieko nematydamas, tik orientuojasi 
prietaisais.

Aviacijoj jau daug atlikta didelių žy
gių.: Lindbergh kelionė iŠ New Yorko į 
Paryžių, Ipiri buvo 3,595 mylios, daugelio 

■ kitų žygiai per Atlantiką ir Ramųjį Van
denyną, bet niekas dar neturėjo kelio-

Trečiad., Birželio 23,

Šiuo tarpu gavome keletu 
gražių laiškelių nuo draugų, 
kurie tinka pasiskaityti vi
siems mūsų dienraščio skai
tytojams.

Warrensville, Ohio
“Mes prieglaudos namų 

gyventoj ai nuoširdžiai 
ačiuojame ‘Laisvės’ redakci
jai už siuntinėjimą dienraš
čio ‘Laisvės’ veltui. Mes, 
gyvendami prieglaudos na
muose, kurie dar kiek gali
me vaikščioti ir susitikti su 
lietuviais darbininkais, vi
siem patariam užsiprenu
meruoti dienraštį ‘Laisvę’, 
todėl, kad dienraštis ‘Lais
vė’ yra mūsų, darbininkų, 
laikraštis, kuris. - visuomet 
gina darbininkų interesus ir 
vysto tarpe lietuvių darbi
ninkų apšvietos, kultūros 
darbą. Mes stengsimės ir 
daugiau gauti skaitytojų 
dienraščiui ‘Laisvei’.

“A. M. B.”
Drg. A. M. Panelis šiuom 

savo laiškeliu primena 
mums visiems, kad turime 
rūpintis gavimu naujų skai
tytojų savo dienraščiui. Jis 
net prieglaudoj gyvenda
mas prikalbino vieną skai
tytoją savo dienraščiui ir 
prisiuntė prenumeratą.

dėjus sunkiom gyvenimo 
aplinkybėm negalėjau atsi
naujinti prenumeratą, tai 
per porą metų teko pasiten
kinti tais laikraščiais, ko
kius gavau pasiskaityt nuo 
draugų. Dienraštis ‘Laisvė’ 
man labiausia patiko, tai ir 
prenumeruoju. Čia siunčiu 
$6.00, atsiskaitykit už pre
numeratą dienraščio ‘Lais
vės’ $5.50 ir 50c aukoju pa
laikymui mūsų darbininkų 
dienraštį ‘Laisvę’. Sunau
dokite ten, kur matysit rei
kalingiausia. Su draugišku
mu, J. Alekna.”

Puikiai kredituoja “Lais
vę” drg. Alekna ir primeta 
50c auką palaikymui savo 
dienraščio. Gražus dalykas. 
Turbūt visi dienraščio skai
tytojai yra pastebėję, kad 
paskutiniu laiku labai ma
žai tegauname dienraščiui 
aukų, o be aukų mūsų dien
raštis negali pasilaikyti.

1937 
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kovom $2. Jos sūnus, Tex tuajau tave apstos ir nebus ga- 
žebraitis padovanojo “Lais-Jo atsipirkimams. Dar pirm at- 
vei” $1.00.

Daugiau dovanukių dien
raštis “Laisvė” aplaikė nuo 
A. Pajaujis, iš Shenandoah, 
Pa., $1; nuo Fr. Mankows- 
ky, iš Tunkhannock, Pa., 
$1; nuo Ella Stripeika, iš 
Cleveland, Ohio, $1, ir nuo 
Gus Owls Club, Minersville, 
Pa., 65c. Po 50c. aukojo 
draugai: P. Janiūnas, Ba
yonne, N. J.; M., Surviliute, 
Bayonne, N. J.; F. Gedemi- 
nas, Bay City, Mich., R. 
Stankčvich, Seaside, Ore
gon, ir Ig. Kartonas, Tucka-

Dėkavodami draugam už 
puikią užuojautą savo dien
raščiui, turime vilties, kad 
daugelis dienraščio skaity
tojų paseks augščiau sumi
nėtus draugus ir drauges.

P. Buknys.

vesi veršį, ar arklį į jomarką, 
tai turi gauti leidimą, jo sveika
tos liudijimą, .kad jis sveikas, o 
jį išduoda žmogus, kuris nieko 
apie sveikatą nežino. Taigi, no
rėdamas vesti karvę ar arklį, 
negana, kad gauni t^os popie
rius, bet turi išpirkti dar ir bi
lietą, kaip į kokį valstybės teat
rą — po lituką nuo galvos su
mokėti. Tas visas ceremonijas 
atlikęs, gali savo gyvulį turgiin 
atvesti ir rinkoj pastatyti. Ka
da ateina pirkliai, tai jiems tu
ri parodyti pašpartą apie savo 
“margutę”. Stovi gyvulio savi
ninkas ir per ištisą dieną vis 
rodo dokumentus, o vakare jau 
net burnoje kartu nuo visokią 
atsakymų.

Vargas tam kaimiečiui, kuris 
atsiveža bent penkių rūšių par
davimus. Jis patsai negali visur . 
būti, tai turi pardavėjus sam
dyti. Kaune paskutiniu laiku 
draudžia valstiečiams pasirody- . 
ti Laisvės Alėjoj. Sako, kad .. 
kartą koki tai dideli ponai at
vyko iš kitos šalies, jie pamatė, 
kaip valstietis prastu arkliu va- • 
žiuoja gatve. Jie pasijuokę iš 
Lietuvos ponų, kad prasti Lie-

Lietuvos jomarkuose, kermo- 
šiuose, daug ko galima pamaty
ti ir išgirsti. Lietuvos viršinin
kai prisigėrę, mandri, štai ir 
velka suvargusį, sermėga apsi-' tuvos arkliai ir vežimai. Todėl 
vilkusį, vyžomis apsiavusį vals-1 Smetona ir įsakė daugiau vals
tietį ir po prievarta mokina, tiečiams nepasirodyti ■"* ■ '* 
kaip prieš juos tas mužikas tu- Alėjoj su savo kuinais 
ri stovėti. Pas žmones įprasta tais vežimais, 
jau vartoti tie “ponai”. “Poną 
prašau”... “Panelę atsiprašau”’ 

demokratijos apgynimui, o.h’ tik ir skamba.
i Dabar daug kas Lietuvoj at
simainė. Atmenu, kada mažas 
būdamas poterius mokinausi iš 
“šaltinio”, tai tada sakydavo 
“ateina tavo karalystė”, o dabar 
jau “teesie dangaus karalystė”, 
mat, jau ir poterius kunigai sa
vaip mokina. Aišku, kad ir die
vas turi mokytis ir sutikti, kad 
naują maldą galėtų suprasti.

Turgui įvesta griežta discipli
na. Kada kaimietis važiuoja į 
turgų, tai visko po biskį atsive
ža —'rugių, paršelį, obuolių, 
sviesto, kiaušinių. Turgui dabar 
tokia tvarka. Karvės turi būti 
sau, kiaulės vėl kitoj vietoj, viš- 

{tos dar kitoj, sviestas, Smetona,
I 

neišpildys to patvarkymo, tai 
bent penki “aniuolai sargai”

Athol, Mass.
“Gerbiami draugai! Aš, 

skaitydamas žinias apie Is
panijos liaudies sunkias ko
vas su fašistais, smarkiai 
susijaudinu. Neg alėdamas 
kitaip, tai nors materialiai 
remiu sulig savo išgalės. 
Čia Įirisiunčiu $10. Vieną 
penkinę aukoju Ispanijos
(aI^AAAV Iii CV VAJ V/kJ J ilAAl.Al., VA į

antrą penkinę tai ‘Laisvės’; 
įsigijimui naujos raidžių1 sį 
statomosios mašinos. Bro
liškai gerbiant is jumis, 
T B”

Cleveland, Ohio
“Gerb. ‘Laisvės’ Redakci

ja: Ištikrųjų, darbininkui 
žmogui be darbininkiško 
laikraščio gyvenimas daro
si nuobodus ir tamsus. Be 
darbini nkiško laikraščio 
nieko negalima žinoti, kas 
dedasi pasaulyje ir kaip 
darbininkų klasė kovoja 
prieš kapitalizmą už savo 
klasės reikalus ir kokios pa
sekmės iš klasių kovų. Ka
pitalistų fašistiniai ir kuni
gų laikraščiai teisingų ži
nių nepaduoda. Kiek tenka 
patirti, tai jų, kapitalistų, 
visa spauda pakinkyta prieš 
darbininkų klasę ir pilna 
melagysčių. Pirmiau 1915 
m. skaičiau ‘Laisvę’, vėliau 
‘Vilnį’, bedarbės laike, susi- “Laisvei” $3 ir Ispanijos

Puikus supratimas savo 
klasės reikalų. Stambiai pa
remia Ispanijos kovas ir 
savo dienraštį. Reikia rem
ti Ispanijos demokratinę 
liaudį, bet nė minutei nepa
mirškime savo dienraščio 
kaipo svarbaus įrankio kla
sių kovose.

Turėjome gražių svečių iš 
Chicagos. Tai buvo draugų 
žebraičių šeimą.. t)rg. M.

Valstiečius 
ta smetoniška 
ciplina, bet ir 
javus, ar vedi
tai ir perki jam bilietą, 'dar ne
žinodamas ar tu jį parduosi. 
Neparduosi, kitą kartą vesi ir 
vėl turėsi mokėti. Reikia mokė
ti ir už vežimą. Už vežimą pa
kinkytą dviem arkliais moki 
nuo 60 iki 150 centų. Už pai
šiuką ar avį nuo 20 iki 30 cen
tų. Už viską reikia mokėti. Ne
užmokėsi, tai atsidursi po baus
me.

Jomarkas pilnas Smetonos 
“angelų”, kurie tik landžioja, 
klausosi ar nenugirs ką. Jeigu 
nugirdo, tai tuojaus veda pas 
vyresnį, o tas tau surašo proto
kolą ir pasako kiek reikia už
mokėti už koronę. Vargsta Lie
tuvos žmonės.

Berželis.

Pagreitintos ir Skaudžios 
Mėnesines
/

Drauge gydytojau, prašau 
patarimo ir mano draugei. Ji 
yra inoteris, vieho vaiko’ moti
na. Vaikui jau 5 metai. Aukš-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

......................... .......... 1 1 1 '■■■i.u.niW********* *•* 
bą, gavo kitokį darbą, gal 
sunkiau dirba. Arba gal su 
maistu yra kokių trūkumų.

Maistas ypač veikią mėne
sines. Jei negauni pakankamai 
kalkių, tai kraujas pasidaro 

čio ji turi 5 pėdas ir 5 colius, W Pepskystas, ir mėnesihės 
sveria 175 svarus. Amžiaus 30 ,ta<la fstl gAelteSn®SL ™°‘ 
metų.

Dabar jau virš pusės metų, 
kaip jai pasigreitina mėnesi
nes. Kožnąs mėnuo atsiranda 
per 4 dienas anksčiau. Taip
gi prieš atsiradimą ir pirmą 
dieną skauda jai papilvę ir de
šinį kirkšnį papilvėj. Kirkšnį 
jei ir šiaip apydąžniai paskau- 
da. Galvą jai pribirę mažais 
spuogais. Už patarimą per 
“Laisvę” ačiū.

Atsakymas
Daug kas ar šiaip ar taip at

siliepia į mėnesines. Gal kar-

teris truputį svaroka dėl savo 
vidutinio ūgio. Tegul ji pakep 
čia savo dijetą: tegul vartoja 
mažiau krakmolų, rtiažiau mil
tinių valgių, o daugiau šviežių 
daržovių ir vaisių, taip gi pie
no, pieniškų, kiaušinių, viįiiti- 
niai šviežios mėsos, juros žu
vų, juodos duobos.

Labai, labai svarbu, kad ji 
turėtų su maitų pakankamai 
vitaminų ir mineralų, šių dės
nių beveik visi gauname įęr- 
mažaj. Dėl užtikrinimo, tegul 
ji vaitoja ir tūlų prepatslų. 
Calcium lactate, 10 grs., 1OO

nės per taip šiurkščius žemės plotus, 
kaip šie Sovietų lakūnai. Juk nesenai 
dar žmonės manė, kad Šiaurių Polius ne
pasiekiamas. Juk nesenai dar Romos po
piežiai ir karaliai laikė už didelę garbę, 
kada ten pralėkdamas baliūnas numes
davo kryžių ar vėliavą. Sovietų Sąjun
gos piliečiai užkariavo Šiaurių Polių. 
Lakūnai perlėkė jį, perskrido apie 2,000 
mylių Kanados pusėje neištirtų erdvių ir 
pasiekė jungtines Valstijas.

Lakūnai turėjo tikslu nusileisti Oak- 
lande, prie San Francisco, Kalifornijoj.

Jie savo tikslo nepasiekė, nebaigdami 
580 mylių kelio. Čia ne jų ir ne lėktuvo 
kaičia. Lėktuvas veikė gerai, kuro dar 
turėjo del virš 750 mylių, daugiau kaip 
reikėjo pasiekti tikslą, bet visame Jung
tinių Valstijų vakarų krašte buvo blogas 
oras, kelio nesimatė. Ten yra daug ir 
didelių kalnų, kur “aklai” skrendant len
gva sūsikulti. Lakūnai jau buvo pralė
kę Portland^ Oregon, bet apmąstė, pa
sisuko ir Vancouvėryje nusileido. Tas 
nei kiek nesumažina' jį didelį žygį, ku
riam nėra lygaus.

tableti po valgio, vandenyj iš- 
tarpintas, keletą 
Brewers yeast tablets 
po 10 tablečių prieš valgyr 
ir gi keletą mėnesių. lodo i 
ktūros po lašą, su pienu, kas 
pora dienų, metų metais. Jai, 
manau, bus gerai ir Thyroid 
gland, 1 gr., 1OO tablets — po 
vieną prieš valgį, kelis mėne
sius.

Tegul deda karštus kompre
sus ant skaudamų vietų. O ąal- 
vą tegul kas dieną 
drungnu vandeniu ir 
muilu, ir paskui tėgtil 
borakso skiediniu (Borax).
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Darbininkė ir Šeimininke
Frances Wright-Ankstyboji Kovotoja

Ne taip nauja, kaip tūli iš mūs manome, moterims išeit iš virtuvės į visuomenišką gyvenimą, ką parodo Frances Wright 
gyvenimo aprašymas. ;

Vienoj scenų WPA veikale 
“Injunction Granted” Frances 
Wright buvo perstatyta kaipo 
Amerikos darbininkų čampionė 
1828 metais. Keli iš publikos 
atsiminė tą vardą iš istorijos. 
O vienok Frances Wright buvo 
svarbi asmenybė, kuri iškilo 
kaip meteoras ir perskrido per 
Amerikos padangę, palikdama 
paskui save daug svarbių refor
mų.

Frances Wright kovojo už 
sociales ir politines teises mo
terims. Ji apkeliavo šalį su pre- 
lekcijomis už “racionalizuotą, 
tyrimais paremtą, veltui vi
siems ir laisvą nuo prietarų ir 
dogmatiškų pančių švietimą.” 
Ji studijavo priežastis skurdo 
ir ekonominės nelygybės šalyje, 
kuri išdidžiai save vadino de
mokratija, ir ragino darbinin
kus organizuotis į politinę par
tiją. Faktas yra, kad pirmutinė 
darbininkų partija New Yorke 
1830 metais vadinosi Fanny 
Wright Partija. Ji vertingai ko
vojo už politinę demokratiją, už 
panaikinimą vergijos, ir tuomet 
už ekonominę demokratiją. Į 
kiekvieną tikslą ji dėjo savo gy
vumą, aiškų supratimą, entu
ziazmą, ir savo asmenišką tur-

Ta laisvės čampionė gimė 
Dundee, Škotijoj, 1795 metais, 
laikotarpiu, kada Europa buvo 
sūkuryje politinio krizio. Jos 
tėvas James Wright buvo libe
ralas, kuris užsitraukė valdžios 
nemalonę ir baudą dėlto, kad 
jis platino garsią Thomaso 
Painės brošiūrą “žmogaus Tei
sės”. 

»

Frances, jos sesuo Camilla, 
ir jos brolis Richardas likosi 
našlaičiais gana jauni, tiesa, 
gerai aprūpinti, bet palikti va
duotis savu protu. Frances buvo 
žingeiduolis vaikas, norėjo ži

liai paskendus senovės tradici- 
dalį Pietų. Savo įspūdžius ji 
jose ir papročiuose, kad suprast

1 tikrą politinę demokratiją. 
Jungtinės Valstijos, jai atrodė, 
buvo šalis “pašvęsta laisvei,

Frances Wright
noti pasaulį, kuriame ji gyveno. 
Sulaukus 18 metų ji jau gerai 
pažino graikų literatūrą ir filo
sofiją. Studijavimas Plato “Re
spublikos” patraukė jos mintį 
prie supratimo politinės demo
kratijos, ir Jungtinės Valstijos 
tapo jai lyg .kokiu švyturiu. 
Eurapa, ji žinojo, buvo pergi-

kur žmogus gali atbusti į pilną 
pažinimą ir panaudojimą savo 
jėgų.” Tad 1818 metų pavasarį 
ji su seserimi išplaukė Ameri
kon pamatyt pačios savo aki
mis tą svajų šalį.

Frances Wright ir jos sesuo 
keliavo karietomis ir laivais po 
New Yorką, Naująją Angliją ir

žavingai apibūdino mažoje kny
goje, užvadintoje “Pažvalgos 
ir Apsiėjimai Jungtinėse Vals
tijose.” Ji stebėjosi paprastų, 
gatvėje sutiktų žmonių inteli
gentiškumu, taipgi draugišku
mu ir atvirumu sutiktų žmonių. 
Ją nepaprastai sukrėtė negrų 
pavergimo sistema. Jos entu
ziazmas galimybėms Jungtinėse 
Valstijose, tačiau, nesumažėjo. 
, Jos knyga atnešė jai nema
žai kritikos ir daug draugų. 
Jeremy Benthham, filosofas, 
pakvietė ją į savo draugų rate
lį. Generolas Lafayette ja gi
liai susidomėjo ir išsivystė gra
žus draugiškumas tarp senuko, 
kuris pergyveno kelias politines 
revoliucijas ir jaunos škotės, 
kuri taip karštai brangino poli
tinę demokratiją. Ji padėjo 
jam tūluose “požeminiuose” 
darbuose už naujus politinius 
judėjimus, kurie dygo po visą 
kraštą.

1824 m. ji ir jos sesuo vėl 
sugrįžo į Jungtines Valstijas su 
generolu Lafayette. Keliaudama 
po Pietus ji įmatė reikalą pra
dėti konstruktyvį judėjimą už 
išlaisvinimą vergų. Ji kritiškai 
atsinešė į vergijos naikintojų 
judėjimą, kuris jai atrodė per
daug religingu ir sentimenta- 
lišku. Jeffersonas jai buvo pa
rodęs, kad vergija buvo ekono
minė įstaiga ir kad vergai ne
gali būti paliuosuoti, jei jie ne
galės save užlaikyti. Pasėkoj 
savo studijavimo to klausimo ji 
pažino socialį ir ekonominį ryšį 
tarp negrų vergų ir baltų plan
tacijų savininkų.

(Daugiau bus)

Puikiai Atsiliepia Apie Motiną Bloor
Kalbėdamas apie komunistės 

Motinos Bloor 75 metų amžiaus 
sukaktį d. Wm. Z. Foster, Ame
rikos Komunistų Partijos Cen
tro pirmininkas, štai kaip paša-- 
kė:

“Per visą ilgą ir veiklią kar
jerą darbininkų kovose draugės 
Bloor gyvenimas buvo tampriai 
surištas su kėlimu darbininkų 
klasės reikalų. Ankstybesnėse 
savo dienose, kaipo viena iš ge
riausia žinomų Socialistų Par
tijos organizatorių, ji dalyva
vo daugelyje didžiųjų streikų 
judėjimų tarp mainierių, audė
jų, mašinistų ir nesuskaitomų 
kitų amatų.

“Kaipo narė Komunistų Par
tijos ir jos Centro Komiteto ji 
toliau yra masinė vadovė strei
kuose ir apsigynimo darbe tarp 
farmerių ir bedarbių. Savo 
puikiu pavyzdžiu tūkstančiams 
darbininkų ji parodė kelią į Ko
munistų Partiją. Ella Reeve 
Bloor priklauso geriausioms 
tradicijoms mūsų revoliucinio 
judėjimo ir yra įkvėpimu dar
bo žmonėms visur.”

Motina Bloor savo 50 metų 
(iš 75 pragyventų) jau paau
kojo darbininkų judėjime ir ji 
dar nesiskundžia senatve, dieną 
dienon praleidžia kovų fronte. 
Bolševikai jauni tol, kol yra 
gyvybe. Tokia ir mūsų Motina 
Bloor. Jos 75 metų sukakties 
minėjimui Komunistų Partijos 
New Yorko Valstijos Komite
tas ruošia milžinišką masinę 
pramogą liepos 18 d. Pramoga 
įvyks jos gimtinėj saloje — 
Staten Islande. Susiedijai yra 
ko pasididžiuoti davus tokią 
dukrą. Jos gimtadienio minė
ti suvažiuos ne tik iš apylinkės, 
bet ir iš tolimų Amerikos kam
pų organizuotų darbo žmonių 
atstovai.

O kaip su dovanomis? Taip, 
dovanų bus visokių, bet Motina

Bloor labiausia nori vienos.. . . 
Kokios? Motina Bloor pagei
dauja, tiesiog reikalauja, ragi
na, kad kiekviena norinti dar
bo žmonijai gero mergina, 
žmona, motina įstotų Komunis
tų Partijon. Tai darbo žmonių 
partija ir nuo jos stiprumo 
daug priklauso darbo žmonių 
gerovė. Gi kovingoji motina juk 
tik tos gerovės dėlei ir praleido 
50 metų savo amžiaus pikietuo- 
se, demonstracijose, važiuota ir 
pėsčia .kartkartėmis apkeliauda-

Komunistai žino savo šalies 
reikalus ir pažįsta savo Motiną, 
supranta jos troškimą. Dėlto 
Komunistų Partijos Sekcijos po 
visą šalį paskelbė viena kitai 
lenktynes už gavimą moterų na
rių į Komunistų Partiją. Lai
mėjusių lenktynėse ir kitų pa
sidarbavusių sekcijų atstovai 
atvažiuos į Motinos Bloor gim
tadienio pokilį ratuoti ne auksu, 
ne šilkais, bet vardais naujų 
kovotojų, pasirįžusių aukauti 
jėgas liaudies gerovei, žmoni
jai, eiti puikios Motinos Bloor 

! pėdomis.
Buvo laikai, kada Motina

moterų. Tai bus laikai, kuriais 
baigsis išnaudojimas žmogaus 
žmogumi ir gims naujas, lais
vas, šviesus ir gerbuvingas gy
venimas.

Alisa.

Rašytoja Po Kulkomis

Lengvai Valgyk-Rėdy- 
kis Vasaros Karščiuose

New Ybrko Miesto Sveikatos 
komisionierius Dr. John L. Rice 
sako, kad prisilaikymas sekamų 
patarimų padės jaustis vėsiau 
ir geriau vasaros karščiais.

Su prasidėjimu vasaros, 21 
birželio, Sveikatos Departmen- 
tas užverčiamas klausimais ir 
reikalavimais patarimų, kaip 
užsilaikyti, kad būt vėsiau. Ka
dangi kūno šilumos kontrolia
vimo sekretas priklauso nuo 
tinkamo maisto, pritaikytų 
drabužių ir palaikymo balan
suoto protinio nusistatymo, 
Dr. John L. Rice išleido skai
čių pasiūlymų, kurių prisilai
kymas prisidės prie patogumo 
karštomis dienomis.

mano sūnus Julius, jums, drau
gės,

Nors maisto ir gėrimo sunau
dojimo kiekis yra skirtingas 
kiekvienam asmeniui, tačiau bi
le asmens kūnas reikalauja ma
žiau maisto vasarą, negu kitais 
sezonais. Jis siūlo tik vieną 
pilną, karštą valgį, vakare. 
Apie valgius jis sako:

Šiuo sezonu geriau pradėt 
dieną su lengvais pusryčiais. 
Vaisiai ar vaisių sunka, biske- 
lis grūdinio maisto su pienu ar 
grietine, apgrūzdintos duonos 
riekutė ir kava, arba arbata ar 
pienas sudaro puikius vasaros 
pusryčius.

“Daržovių salotos, su ma
žiausia aliejaus ar dresingo, 
sandvičiaus, biskio vaisių, šal
tos arbatos, arba kavos ar pie
no turėtų užtekt pietų laiku.

“Vakariniam valgiui galima

ir laikas geresnis.
M. Janonienė.

“VIRĖJA”
BENTON, ILL.
Brangios Drauges:

Prisiunčiu $3 už 4 “Virėjas.” 
Stengiaus gauti visą 10 prenu
meratų, bet nepasisekė. Mat, 
pas mus yra sunku. Viena, yra 
mažai lietuvių, o antra ir iš tų 
daugelis nemoka skaityti. Jų 
dukterys, vartodamos tik anglų 
kalbą, perka angliškas virimo 
knygas.

Draugiškai, 
U. Gvergždienė.

BROCKTON, MASS.
Maloni Draugė:

čionai prisiunčiu 3 receptus 
knygai “Virėja” ir pinigus už 
minėtos knygos 6 prenumeratas 
$4.50. Taipgi už knygeles mo
terims, kurių pardaviau 30 po 
dvidešimts penkis centus. Išė
mus jūsų žadėtą nuošimtį, pa
lieka $5.75.

šiame laiške rasite Money 
Order už viską — $10.25.

Draugiškai,
J. Stigienė.

NEW HAVEN.
Gerbiamos Draugės:

Šiame laiške prisiunčiu $1.50. 
■ Meldžiu prisiųsti dvi “Virėjas,” 
į kaip bus gatavos.

Draugiškai,
J. Shemeth.

ma skersai išilgai mūsų didelę Bloor keliavo viena, tačiau nu- 
šalį Ameriką. Tad jai myli- dirbo labai daug. Dabar ją se- 
miausia dovana būtų gražus į ka tūkstančiai. Ateis diena, ka- 
būrys naujų partijiečių. da tuo keliu žygiuos milionai

PIKIETUOJA PER 8-nis METUS

Mrs. Edith Brockman, nare Chicagos 
veiterkų unijos, turėjo trumpą vakaciją, 
po kurios ji ir vėl eis pikietuoti. Devinti 
metai, kaip ji nuolat.pikietuoja užstrei- 

kuotas bei norimas suorganizuot 
valgyklas.

šiomis dienomis spaudoje 
plačiai naudota talentingos, ra
šytojos Mary Heaton Vorse pa
veikslas. Dėlko? Kas su ja nu
tiko?

Ši pažangioji rašė ja buvo su 
Youngstown, Ohio, darbinin
kais pikiete ir plieno skerdikų 
kulka prarėžė jai smilkinį. 
Nedaug trūko, kad būt užge
sus ir jos akių šviesa, jos gy
vybė, kaip užgeso trijų Youngs- 
tųwno ir dešimties Chicagos 
darbininkų.

Paveiksle matosi, kaip drau
gei Vorse veidu čiurkšlena jos 
pačios kraujas ir krisdamas ant 
krūtįnės pažymėjo ją neužmirš
tama varsa. Kas galėtų kaltint 
ją už rašymą “raudonai”? Kaip 
kitaip ji galėtų rašyt? Juk dar
bininkai ir jinai su jais kartu 
tik duonos ir žmogaus teisių 
reikalavo, o už tai užmoka 
krauju.

Gi iš jos veido lengvai gali 
išskaityt šauksmą: “Pabusk! 
Susijungk broliškais vienybės 
ryšiais demokratine • Amerika! 
šių dienų įvykiai rodo, kad tau 
netoli Ispanijos likimas, jei tu 
duosies skaldoma buržuazijai ir 
jos bernams trockistams, prisi
dengusiems kairumo kaukėmis.”

DeL “WOMEN TODAY”

Mums praneša, kad “The 
Woman Today” už birželio mė
nesį neišėjo. Tačiau šiomis die
nomis išeis iš spaudos vienas 
bendras numeris už birželio ir 
liepos mėnesius. Šis žurnalas 
yra puikus, reikėtų paskleisti

ūpas buvo pakilęs. Pasitikimui 
Raudonosios Vėliavos nutarėm 
suruošti didelį bankietą su ata
tinkama . programa, kad išaiš
kinti publikai svarbumą šios 
mūsų organizacijos ir naudą 
prigulėti joje, taipgi gauti dar 
daugiau narių į ALDLD.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
ALDLD Centro Moterų Komi
teto, sveikinantis už gavimą 
daugiausia naujų narių ir lai
mėjimą pirmos ^dovanos — 
Raudonosios Vėliavos, taipgi 
raginantis pranešti, kiek mūsų 
moterų skyrius gavo naujų na
rių.

štai, jums, draugės, ir skait
linė!

Laike ALDLD vajaus mes, 
moterys, gavom 32 naujus na
rius ir tris naujus narius laike 
“Laisvės” vajaus už naujus 
skaitytojus.

Kiek katra draugė prirašė 
naujų narių?

A. Kvedaravičienė — 1, A.- 
Buivydienė — 3, A. Sabulienė 
—5, H. Tamošauskienė —23. 
Taipgi ir draugai vyrai gavo 
keletą naujų narių. Taigi, visi 
bendrai dirbdami ir laimėjom 
pirmą dovaną — Raudonąją 
Vėliavą.

Nutarėm sulaukus šaltesnio 
oro turėti paskaitą moterų klau
simu. Prelegente apsiėmė d. M. 
Švedienė.

Paaukavom $2 darbininkų 
mokyklai.

Rengiamės prie bendro pik
niko su Montellos draugais. Jis 
bus Tautiškam Parke, Montello, 
26 ir 27 dienomis birželio 
(June). Išrinkom šešias darbi
ninkes.

“Laisvės” piknikui, kuris 
įvyks 4 d. liepos, Maynard, 
Mass., išrinkom 7 darbininkes. 
Nutarėm paruošti vieną dides
nį daiktą išlaimėjimui, taipgi 
draugės nuo savęs žadėjo paau
koti kokių nors smulkesnių 
daiktų.

Susirinkimą užbaigėm su .> 
draugišku pasikalbėjimu. O d.

ra

t-^3 u
V
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AUBURN, ME.
Gerb. Draugės:

Su šiuo laiškeliu prisiunčiu 
paimt galvijienos, arba paukš-j $7.50 už 10 prenumeratų mūsų 
tienos, ar žuvies su dviem vir
tom lapuotom daržovėm, bul- knygas siųsti mano antrašu, 
vėm, žaliom daržovėm, arbata nes pati padalinsiu savinin- 
arba kava, kakao ar kokiu .kitu kėms. 
gėrimu ir vaisių arba šaltainės | q kas knk gautos “Virėjos” 
užsigardžiavimu. Toki trys vai-1 prenumeratų knygutės, kuri bu- 
giai pilnai aprūpins didžiumos • vo pasjųSta varde ALDLD 31 
žmonių kūno reikalavimus.” kp> sek> A Kaulakiui, tai aš 

Lengvi Drabužiai Padeda i nežinojau, kad jis norėjo su 
manim eit lenktymuotis ir už į Kvedaravičienė dar visus pa. 
tai pasiėmiau iš jo knygutę. . vaišino su skaniu sūrju. 
Būtų geistina ir daugiau tokių 
lenktynių, nes tai atneštų daug 
naudos mūsų darbininkiškam 
judėjimui.

Draugiškai, 
A. Apšegienė.

Kaip žinia, d. Kaulakis yra 
atšovęs 12 pren. su $9, taigi, 
tarp jų abiejų labai gražiai pa
dirbėta sulyg nedidukės lietu
vių kolonijos.
TORONTO, CANADA.

Brangios Draugės:
Gal būsiu pirmutinė toron- 

tietė pasistengus gaut 10 pre-; 
numeratų “Virėjai”. .. Prisiun- į 1 cibulį (smulkiai 
čiu Money Orderį $7.50. Jūsų 
prašysiu tik to: kai knyga 
“Virėja” bus gatava, tai tas 
prenumeratas, katras aš esu su
rinkus, prisiųskite mano antra
šu, nes tom draugėm turėsiu iš
dalinti, jom taip pažadėjau.

Prisiųskite dar vieną prenu
meratų knygelę, nes aš jau tu
riu tris prenumeratas ant ran
kų ir dar gal kokią gausiu.

Veliju gerų pasekmių “Virė
jai”. .. J. Sasnauskienė.

Vasarinės mados moterims 
duoda progą dėvėt mažiausia 
drabužių. Jeigu vyrai norėtų 
prisitaikyt prie tokio lygio, sa
ko Dr. Rice, jie pasijustų ge
riau galinčiais pakęst .karštį. 
Lengvų, plonų audimų kelinės 
ir žaketas, taipgi šviesios var
sos pagelbsti kūnui atmušt 
daug karštųjų saulės spindulių.

“šmirkšlinė maudynė rytą ir 
kita prieš vakarienę taipgi pa
deda pasilaikyt vėsiai. Kasdie
ninis pasilsio laikotarpis, kad ir 
po kelias minutes, priešpiečiais 
ir popiečiais irgi yra protingas 
dalykas,” sako daktaras.

Kadangi protinis nusistaty
mas lošia didelę rolę pasilaiky- 
me vėsiai, tad jis pataria karštį 
visai išmest iš galvos, griežtai 
atsisakyt nuo susijaudinimo ar 
pykčio ir vengt rūpesčio, taipgi 
neskubint. Jis sako: “Geriau 
užsikeik biskį anksčiau, kad ne
reiktų skubint į darbą. Ir jeigu 
gerai suplanuosi darbą, pama
tysi, kad atliksi daugiau, negu 
skubinimu saulei pakilus.” Taip 
pat pataria laikytis po tuo šonu 
gatvės, kur saulė nekepina, o 
kur neišvengiama saulės, ten 
vaikščiojant prisidengt galvą.

Jaunosioms Draugėms
Gerbiamos draugės, kurios 

esat dar jaunos, nepraleiskit 
jaunystės laiko veltui, nes jau-- 
nystės laikas yra trumpas. Kaip 
pavasario gražumas greit pra
eina, taip ir mūsų gyvenimas. 
Diena praėjo — nebesulauksi, 
metai prabėgo — nesugrąžinsi, 
taip visas mūsų gyvenimas pa
kalnėn nubėga. Liekasi tik 
ką gyvendami nuveikiame, 
tveriame, subudavojame.

Tad, jaunosios draugės,
praleiskit laiko veltui, sunaudo
ki! sutvėrimui, suorganizavi
mui ko nors geresnio, kas liktų 
ateities žmonėms. Kaip rašė

tas,
su-

ne-4

Virėjai.” Malonėkite visas

Draugas J. P. Martin iš 
Pittsburgho atsiuntė $1.50 už 
dvi prenumeratas.

“Virėja” už savaitės' kitos 
jau bus duodama spaudon. Kny- 
gon dėsime vardus užrašiusių 
daugiausia prenumeratų, todėl 
bėgiu keletos savaičių visiems 
dar yra proga pasidarbuoti ir 
būti knygos leidėjų surašė.

E. Vilkaitė, 
“Virėjos” Sekretorė.

So. Boston, Mass
Iš ALDLD 2-ros Kuopos 

Moterų Susirinkimo
Birželio 16 d. susirinkimas 

i buvo entuziastiškas ir .kupinas 
i svarbių tarimų. Laimėjus pir-

plačiau. Apie tai pirm visko1 mą dovaną Am. Lietuvių Darb. 
turėtume susirūpint pačios mo- Literatūros Draugijos vajuje 
terys. už naujus narius visų draugių

M. S. Kor-tė.

supjaus

(šiltame
ir nu-

| VALGIUGAMI
i NIMAS

Prikimštas Mėsos 
Kepaliukas

IĮ/2 sv. maltos jautienos. 
1/2 sv. maltos kiaulienos-. 
4 riekutės baltos 

vandenyje sumirkytos 
spaustos) duonos.

tytą).
1 šaukštą druskos.
Biskį pipirų.
2 kiaušiniu.
Sudėk jautieną, kiaulieną^ 

duoną, cibulius, druską, pipirus 
ir kiaušinius ir sumaišyk. Pa^ 
ėmus nedidelę, pailgą blėkutę, 
išklok apačią ir šonus su šiuo . 
mišiniu, o vidurį pripildyk su 
cibulių kemšalu ir uždėk viršų 
su likusia mėsa. Aplaistyk ke- • 
paliuką su tirpytais taukais ar 
sviestu, užpildama truputį van
dens. Kepk vidutinio karščio 
pečiuje 350°-45 minutes. Gerai 
tinka su keptomis bulvėmis.

Cibulių Kemšalas
3 cibulius (sukapotus smul

kiai) .
puoduko riebalų.

11/2 puoduko minkštos duonos 
trupinių.

1/2 šaukštuko druskos.
Ys šaukštuko pipirų.
2 šaukštu smulkiai sukapotų 

parsley (petruškų).
2 šaukštu vandens.
1 suplaktą kiaušinį.
Virink cibulius pamažu tir

pytuose taukuose, kol bus mink
šti. Sudėk duonos trupinius, 
druską, pipirus, parsley ir van
denį. Pakepink kol biskutį pa
ruduos, nuimk nuo ugnies, 
įplak kiaušinį ir sudėk į mė
sos kepaliuką.

A. Apšegitmė, 
Auburn, Me.
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Buržuazinės revoliucijos pasireiškia parceles kapita-
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siutusių priešų gaujų.

Didieji Piknikai
Waterbury, Conn

T

lo visose valstietiškose šaly- dleniI technikos pagrindų.
c<z» iril’cjln i rriillioc rlnino V VI. LC Iv.

(“Pravda”, 1937 m. V. 18)

Anglies Dulkės

pasisakymais eilėj kitų vei
kalų, buvo kaip išeinamasis

J

t
lis yicl LcAK&UVJ pv |

tona. To permaža jiems. |

d as pergyvena “sunkų krizį.” 
i Matote, virš puse metų atgal 
mirė tas viršyla James A. Gor-.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

c i ‘7 • r o i sas ir Engelsas davė p; □ckmadienj, 5 September 'grindinius proletariato h
WESTVILLE GROVE PARK j
At Route 47,

laipsnio supuolė su smulkių 
valstiečių interesais. Napo
leonas I padėjo sutvirtėti 

nuosavy-

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

“į jų vergijos ir skurdo 
įstatymą.” Visu aštrumu

n

Ekonominis susismulkini-

Philadelphia, Pa
5, PIKNIKAS 

SŲ $2^0.00 DOVANŲ

Ristynės
Sekmadienį, 27 birželio-June

LIETUVIŲ PARKE, 
(UŽ LAKEWOOD)

Rengia ALDLD ir LDS Apskričiai

ros) anglies kaina. Ar šios ke
lios ašaros nereiškia, kad UM 
WA kviečia darbininkus nusi
mušti algas?

Požeminis.

E. SITKOVSKIS
Perėjūnas Lui Bonapar- “Taip francūzų tautos pa-
S nrinin nrin -iro Iri vi ne ia moHnū si 1 si d n rn nn-

'' r • nu r " Rallb buvo kaip išeinamasisbekmadieių, 22 August punktas Lenino,- Stalino
Rengia A.L.D.L.D. 2-ras Apsk. mokslui apie proletariato 

v ♦ *| ••• •

• v ■■ ■

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. T.
Tel.: Glenmore i-6191

Poslapis Ketvirtas Trečiad., Birželio 23,

Proletariatas ir 
Valstiečiai

tame, kad jis toliau išvystė 
ir išplėtė tuos metmenis į 
puikiai sudėtą proletariato 
hegemonijos sistemą, į pui
kiai sudėtą proletariato va
dovavimo sistemą miesto ir 
kaimo darbininkų masėms 
ne tik carizmo ir kapitahz-1 ro(jo savo geraširdystę jiems, 
mo nuvertimui, bet ir socia- 

tas priėjo prie valdžios iš matinė masė susidaro ęa-' listinei statybai laike prole-Į 
stambiosios buržuazijos ma- prastai sudėjus vienvardžių tariato diktatūros” (Stali- 
lones, panaudodamas vals-1 didžių, lygiai kaip bulvių nas).
tiecių masių apgavimui gar-'maišas susideda iš sudėtų! SSRS vadovaujant darbi-, 
siąją Napoleono legendą: maišan bulvių.” Del to ninku klasei, vadovaujant 
“Francijos valstiečių tradl- smulkūs valstiečiai “nesu- bolševikų partijai, jos Cent- 
cija pagimdė istorinį pasiti- gebėjo gint savo klasinių ro Komitetui su d. Stalinu ____ I ______ XT_ nvi no <i xrnlc<_

įiems visas prarast 
bes,” rašė Marksas

Kad labiau suvaržyti prekybą, 
kongresmanas H. Flannery, iš 
Luzerne, Pa., įnešė kongresan 
bilių, kad aptaksuoti Sovietų 
anglį po $5.00 ant tono.

Šis kongresmanas paskuti
niais rinkimais likosi išrink
tas per mainierius ir dabar

Bet tuo pačiu sykiu silpnina 
prekybą su darbininkų šalia.

iiimą žmogumi vardu Na-'reikalų savo pačių vardu,” 
Jeonas, kuris grąžino “jie negali save atstovauti, 

uems visas prarastas gėry- juos turi atstovauti kiti.”
Ekonominis susismulkini- 

"Kaip galėjo atsirasti tas mas, parcelinis valstiečių 
tikėjimas, kad ne tik Lui ūkių pobūdis Francijoj pra- 
Bonaparto vyriausybė, to džio ir viduryj XIX simt.— 
Napoleono epigono, bet ir toks tikėjimo. šaltinis tuo- 
Napoleono I vyriausybė ve- metinių Francijos valstiečių 
dė politiką stambios buržu- į Napoleonus. Bet Napoleo- 
azijos naudai, numalšinda- no Į laikais dar tiktai prasi
ma revoliucinį valstiečių ju- rodė. Antifeodalinė buržua- 
dėjimą? Juk gerai žinoma, zijos politika iki tam tikrodėjimą? Juk gerai žinoma, 
kad Napoleono I vyriausy
bė buvo “buržuazinė vy
riausybė, kuri nuslopino 
Franci jos revoliuciją ir iš
saugojo tik tuos revoliuci
jos rezultatus, kurie nau
dingi buvo stambiajai bur
žuazijai.” (Stalinas).

Atsakymu į šitą klausimą 
yra ta puiki smulkių vals-

smulkių valstiečių 
bei.

XIX šimtmečio viduryj 
padėtis griežtai
Lui Bonaparto laikais par
celė, “buvusi XIX š. pra
džioj Francijos žemės ūkio 

tiečių“ charakteristika, ’ku- gyventojų paliuosavimo ir 
rią Marksas duoda savo turtėjimo sąlyga, pavirsta 
darbe “Aštuonioliktoji briu- 
mero Lui Bonaparto.”

laimėjimo ir feodalinės že
mės ’ nuosavybės padalini
mo rezultate Franciioj su
tvirtėjo smulkių valstiečių 
žemės nuosavybė, percelo. 
Ekonominis sus ismulkini- 
mas nusakė tai, kad pas 
Francijos valstiečius nebu
vo bendradarbiavimo ryšių, 
politinės organizacijos. Ant 
kiek smulkūs valstiečiai gy
vena vienodose ekonominė
se sąlygose, skirtingose nuo 
tų, kuriose gyvena kitos 
klasės ir jiems priešingos 
klasės, jie sudaro atskirą 
klasę. Bet ant kiek tarp jų 
nėra šito bendrumo, ryšių, 

•organizacijos, “jie nesudaro 
klasės,” — sako Marksas.

listinė eksploatacija. Bur
žuazijos ir smulkių valstie
čių reikalai įgauna aštriai 
priešinga pobūdį, tarp jų 
atsiranda išnaudotojų ir iš
naudojamųjų santikiai, bur
žuazinis surėdymas tampa 
“vampyru, kuris čiulpia jos 
(parcelos — E. S.) kraują, 
jos galvos smegenis ir meta 
ją į alcheminę kapitalo re
tortą.”

Tuo pat laiku valstie
čiams prasideda kovos ir 
vystymosi p e r s p ektyvos.

Kaip tik valstijos guberna
torius ( Earle pradėjo kalbėti, 
kad valstijai prisieis naciona
lizuoti kietosios anglies indus
triją, tai taip greit baronai 
stvėrėsi už galvos. O senato
riaus James J. Davis sustingo 
gįslos ir šiaip isteriškai pradė
jo rėkti:

“Diktatūra pasireiškia la
biau Harrisburge negu Wash
ingtone. Jeigu Pennsylvanijos 
valstija pradės operuoti kieto
sios anglies industriją, tai ar 
ji čia ir sustos? Ji užsimanys 
nacionalizuoti ir kitas indus
trijas. Kas tada nustatys al
gas, valandas ir darbo sąly
gas darbininkam? O tai valsti- 

Įja ir ji bus jų caru. Tai bus 
bjauriausios rūšies diktatūra!”

Kaip sau norim, bet ir gir
tas prie baro nedrįstų išsitarti 
su tokia “filozofija.” Well, gal 
jis taip kalba todėl, kad yra 
stambus baronų narys, o jei 
ne, visgi gina sėbrų pusę.

man. Jis buvęs toks geras, kad 
jo tebeverkia dar iki šiol ir 
baronai ir UMWA. Jis buvęs 
toks geras, kad jam lygio ne
randama plačioje anglių apy
linkėje.

Tūkstančiai skundų krauna
ma į didelį kalną. Kas juos iš
spręs, kad “nėra” žmogaus 
tam darbui?

Jie išsiriš patys, kaip supe- 
lės.

Tai įsisenėjęs šašas ant dar
bininkų kūno, tas “boardas.”

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

ULMER PARKE
Rengia' dienraštis “Laisvė”

• t 9.

Bostono Apiėlinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (J»<Jy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

i i • •
Rengia Bostono apielinkės draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

• r

New Yorko Apylinkė
Ekskursijai Atviras Jūras
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Is Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadienį, 22 August

priešakyj mūsų SSRS vals- 
itiečiai ant visados pasiliuo- 
savo nuo smulkios, parceli- 
nės ūkio formos, su kuria 
visuomet ir neišvengiamai 
surištas badas, skurdas ir 
nekultūringumas, ir perėjo 
prie stambios socialistinės 
kolchozinės gamybos. Soci
alizmo laimėjimą SSRS, kol
chozinio surėdymo laimėji
mą žemės ūkyj bolševikų 
partija, vadovaujant d. Sta
linui, apgynė aštrioj kovoj 
su visais socializmo priešais: 
menševikais ir eserais, troc- 
kistiniais banditais ir deši
niaisiais restauratoriais.

Menševikai neigė prole
tariato hegemoniją rezoliu
cijoj, jie apsiputoję kovojo 
prieš darbininkų klasės ir 
valstiečių sąjunga, žodžiais lk ..taikymo boardą- 
prisiekdami marksizmui, l cJiation Board). kuris 
tikrenybėj jie eidavo prieš nesusipratimus taikiu 
pagrindinius Markso ir En- ’ kontrakto galiavimo

------------  ----------X . jUUVyuę Al icb OUVlclAAiSLllię 

Ant istorinės scenos išstoja1 statybą nuvedė juos į fašiz- 
nauja klasė titanas, nauja mo lagerį, pavertė juos į 
valstiečių .sąjungininke ir mūsų tėvynės plėšikišką pa- 
vadovautojat> pasaukta da- sįutUsių priešų gaują.
vesti valstiečius prie galuti-, Kovoj prieš šitas kontra- 
no pasihuosavimo_ nuo viso-1 revoliucines atmatas bolše- 

feodalines ir kąpi-r.j/ partija įgyvendino 
f o liorinnc ____ olzonlnnrnnnnci I .

Markso, Engleso, Lenino ir 
Stalino idėjas apie proleta
riato hegemoniją, apie pro
letariato vadovavimą vals
tiečiams.

Darbininkų klasė mūsų S. 
S.R.S. šalies valstiečius iš
vedė į platų naujo gyveni
mo kelią. Mūsų Sovietų val
stiečiai—visiškai nauji vals
tiečiai, einantieji tikinan
čiai tvirtai, ranka už ran
kos su darbininkų klase, 
statantieji savo gyvenimą 
ant kolektyvinės nuosavy
bės, kolchozinio darbo ir šių

Įtalistinės — eksploatacijos. 
“Vadinas, — reziumuoja 
Marksas,—valstiečių reika
lai yra jau ne harmonijoj 
su buržuazijos reikalais, su 
kapitalu, — kaip tai buvo 
prie Napoleono,—o priešta
ravime su jais. Valstiečiai 
dėlto randa sau natūralų 
sąjungininką ir vadą mies
to proletariate, kuris pa
šauktas nuverst buržuazinį 
surėdymą.” Kartu ir dar
bininkų klasė gauna sau są
jungininką valstiečių asme
nyje “proletarinė revoliucija 
gaus chorą, be kurio jos so- 
r-‘ 
se virsta į gulbės dainą.

Francijos valstiečiai pra
ėjusio amžiaus viduryj, bal-' 
suodami už Luį Bonapartą 
ir palaikydami jį, svajojo 
įgyti savo smulkios privati
nės nuosavybės apgynimą 
nuo kapitalistinio išnaudoji
mo. Vienok, viltis naujam 
Bonapartui buvo išraiška 
konservatyvinių s m ulkiai- 
savininkiškų valstiečių sie- 

j kimų. “Bonapartų dinasti
ja yra ne apšvietimas, o val
stiečio prietaras, ne jo tei
singas galvojimas, o jo prie
tarai, ne jo ateitis, o jo pra
eitis. ...”

Šitos Markso mintys kar
tu su puikiais jo ir Engelso

hegemoniją revoliucijoj ir 
apie darbininkų klasės ir 
valstiečių sąjungą, kaipo 
aukščiausią prole taria to 
diktatūros principą. “Mark
sas ir Engelsas davė pa- 

le- 
gemonijos idėjos metmenis. 

Westville, N. J.1 Nauja pas Leniną yra čia

Prieš kiek laiko atgal King
ston, Pennsylvania užsidarė 
Kingstono anglies kompanija' 
paleisdama apie vieną tūkstan
tį darbininkų iš darbo. Tai 
ta pati gudrioji kompanija, 
kuri porą metų atgal norėjo, 
kad darbininkai dirbtų už pu- 
s'ę algos, per šešis mėnesius, 
kad ji galėtų “atsigriebti” fi
nansiniai. Tą sykį darb. nesu
tikus, ji užsidarė ir vėliau 
persiorganizavo ir gavusi 
$500,000 paskolos iš valdžios 
pradėjo dirbti. Vėl dirbdama 
dėjo visas pastangas, kad dar
bininkai dirbtų už kuomažiau- 
siai, nes ji “negalinti” taksų 
išsimokėti, žinoma, darbinin
kai! negalėjo tokios loskos tei
kti jai ir, dėl “trobelių su dar
bininkais,” paskelbė, kad vėl 
užsidarė mainos. Bet UMWA 
“Journal” skelbia, kad būk ji 
užsidariusi todėl, kad nepane- 
šusi kompeticijos su kitomis

Tel. Stagg 2-0788 NOTARI
Home Tel. publk

HavemeyerE 8-1158

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTO JAS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliui- 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

Kietųjų anglių angliakasiai 
ir baronai turi savo tarpinin-

(Con-
išriša : kompanijomis po to, kaip liko- 
būdu 1 si numušta kasmetinė (vasa-

laiku. 
gelso didžiojo mokslo dės- Bordas susideda iš trijų ypa- 
nius. Užnuodytas trockisti- tų: mainierių, baronų ir pub- 
nis šmeižtas, kad negalimas likos. Paskutinasis tarnauja 
socializmo laimėjimas vie- lemiamuoju balsu, vadinasi 
no j šalyj visas pagrįstas 
menševikišku proletariato 
ir valstiečių sąjungos neigi
mu. Dešinėji restauratorinė 
Bucharino “teorija” apie 
buožės įaugimą į socializmą 
taipgi savo pagrinde neigia 
proletarinį vadovavimą val
stiečiams. Trockistų ir bu- 
chariniečių kova prieš S.S. 
R. S. darbininkų klasės dik
tatūrą, prieš proletarinę va
dovybę ir prieš socialistinę

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE

Telephone: EVergreen 8-S770

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
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS ' x t t • X *7

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai Įtaisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y

Išvažiavimas
Dainos irRistynėsv

Rengia ALDLD 3-čias ir LDS 5-tas Apskričiai

Sekmadienį

1937

Mire Kodas. , . , , , , 
Prieš Sovietų Anglį. 
Išsigando Senatorius. 
“Nėra” Žmogaus 
Nereikalinga Ašara.

Projektuojamas kietųjų an
glių industrijai kodas, kaipo 
Penna, valstijai įstatymas, mi
rė negimęs. UžgalabijO jį įvai
rių sluoksniu komisijos. Origi
naliai, kodas buvo sutaisytas 
taip, kad baronams būtų nau
da. Prie kodo pridėjo savo pa
taisymą UMWA.; prie to, da
vėjo dar baronai; o prie to 
legislatures... komisija ir 
burbulas trūko.

Mainų apylinkių kongres
menai nei miegoti nebegali dėl 
Sovietų anglies (anthracite). 
Jie ruošia įstatymą po. įstaty
mui, kad,nei j šią. šalį, nei. į 
Kanadą neįplauktų nei krislas 
anos šalies kietosios anglies. 
Jau einamu įstatymu Sovietų 
anglis yra taksuojama po $2 j 
už '

>r. AL. NORKUS
Ristikas 170 sv. vogos

Merrymakers 
Orchestra

Trijų Round’ 
Ristynčs

Ristikai iš New Yorko

Įžanga 25 Cen;tai
. ..JQHN GUDIŠKIS 

Ristikas 175 sv. vogos

LIETUVIŲ PARKE, IK Lakewoo<į. WATERBURY, CONN
Programoje dalyvaus: Laisves Choras iš Hartford, Jaunuolių Choras iš Torrington, 

pirmu kartu pasirodys Waterburyje, Vilijos Choro. Duft eltavas Kvartetas irgi pirmu kar
tu dainiios. Tai bus puiki sporto ir muzikos programa*

širdingai kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, pasigėrėti gera programa ir smagiai 
pasišokt. ' RENGeJAI.



New Britain, Conn

d.} 1937 m. Jokie atsiliepimai,skirta šiame 26

Sekami yra teisingi atsakymai į pirmas 90 mįslių OLD GOLD 
$200,000.00 AUKSO KONTESTE:

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

Trečiad., Birželio 23, 1937 Pusianls Penktai

Svetimas.
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Ant Narių 
tautininkam

Pirmo 
konfe- 
d. bir- 

Tautiškam

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus
Ir Jau Dabar Samdykltes Busus Važiaviinui j Pikniką

MATEUŠAS SIMONAVIčTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGĄ

iko bilietai jau gatavi ir dabar juos reikia pla- 
, įrašome visų, kurie esate aplaikę bilietus, 
jus platinti. Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas turi 

padėti platinti kalbamus tikietus.

bus masinis susirinkimas su “Lais
vės” skaitytojais deleį “Laisvos”’ 
pikniko svarbių reikalų, kuris įvyks 
5 d. rugsėjo Westville Grove Parke. 
Susirinkimas įvyks 8 vai. vak., 7ŠS 
Fairmount Ave. Nesivėluokit.

Visi, paėmę Mass. “Laisves” pik
niko bilietukų, sugrąžinkite šiame 
susirinkime, o jei ne, turite patys

1 pasiųsti į “Laisvę”, niekas jūs nejieš- 
kos. A. J. S.

(147-149)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, birželio 25 jrra šau

kiama visų organizacijų narių svar-

CLEVELAND, OHIO 
ClevelandieČiai Rengia Pikni

ką Spaudos Naudai 
žint pilietines . teisęs pagal 
konstituciją ir išlaisvint 2Ą mailės j rytus nuo Chargrin Falls, 
tūkstančius politinių kali- Ohio. Vieta labai graž* ir atsilankę' 
niii kurio hniirDiorni už būsite patenkinti. Turėsime įvairiųKlUie. ..yaUaZ.ia“į11. . gėrimų ir užkandžių. įsigykite tikie- 
1935 m. sukilimą, ir Olivie- tus iš anksto, nes prie vartų kainuos I 
rai pritaria milionai Brazi- daugiau. Dar kartą kviečiame visus 
lijos piliečių. _ Taigi fašis-i,lalyvauti Piknikc- *•

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

' "r / . i ■ ' > ... I

artinasi prezidento rinki-1 . 7’ J* • v
—- - - - - LDS 123 kp. susirinkimas jvyks

., 10 vai.
ryto, S. Bakanausko Svet. šis susi
rinkimas yra nukeltas iš July 4, nes 
daugelis LDS narių važiuos i “Lais
vės” pikniką tą dieną. J., M.

(147-148)

kas
Ten listas M. P. uždėjęs O. K., ją 

ir Mussolinio pasiuntė; pagalios tą viską

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

kambariai guoliui, puikiausios rūšies valgiai.

Kaipos Suaugusiems $12.00 į Savaitę.

ši vieta yra garsiuose Catskill kalnuose, Up State New York, 
kuri yra sveikatos patarėjų pripažinta, kaipo gerįąusias Ųįmatas.

Tuojaus asmeniškai arba laiškais kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis, R. F. D. 2, Cauterskijl Road
Catskill, N.. Yv TeL 890F4.

Rrayiliinc Fašistai laikinai sviesto> kiaušinių ir įvairių Brazilijos rasistai LdIKlIldl daržovilJ. Kainuos jums čia la-
Sugrąžina Demokratiją

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

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

Antrą $20, Trečia $15 
Penkios Dovanos po $10 ir 28 po $5

Ispanijos Liaudies Paramai 
Piknikas

Nėra reikalo aiškinti 
dabar dedasi Ispanijoj. 
Hitlerio naziai 
juodmarškiniai visiškai nekal- • * » tta i • I .tus žmones žudo. Aišku, to- 
kiosę skerdynėse, kurias veda 

i, - daug žmonių nuken
čia. Jiem reikalinga skubi pa
rama. Todėl, Komitetas Remti 
Ispanijos Demokratiją, rengia 
didelį pikniką sekmadienį, 11 
S3. liepos, Schutzen Parke. Pik- 

kas prasidės ryte kai 10 Va
ndą.

ir padavęs M. Peruškevičiui jį 
peržiūrėti ir pasiųsti spaudon, 
kuris tą padaręs.

Iš šalies žiūrint ir pažįstant 
tuos asmenis, ima juokas. M. 
ž. republikonas, rašė socialis
tam korespondenciją, o sočia-

Bob Minor Kalbės
Ispanų jaunimas sudarė 

grupę ir lavinasi parodyti pub
likai jų tautiškus šokius ir 
Rainas. Priegtam, užkviestas 
gjeras kalbėtojas, kuris buvęs 
per du kartu Ispanijoj ir vos 
tik kelios dienos, kaip pasku
tiniu sykiu iš ten sugrįžęs, tai 

• yra Bob Minor, K. P. centro 
Jom. narys; be abejonės, pa
sakys daug naujienų. Ispanų 
moterys ruošia specialius val
gius ispaniškos mados. Mano
ma, kad bus įvairių tautų žmo
nių piknike, bet reiktų, kad į 
jį ir lietuviai skaitlingai atsi
lankytų. Juk šiandien Hitleris 
terorizuoja Ispanijos gyvento
jus, rytoj gal bus Lietuvos gy
ventoj am tas pats.

CIO Unijos Plinta

Kuriose dirbtuvėse darbi
ninkai skubiau susiorganizavo, 
tose greičiau ir unijos pripa
žinta. Kelios dienos atgal, uni
ja pripažinta Union Manu
facturing Co. Dabar North 
and Judd Co. darbininkai sku
biai organizuojasi. Ten yra 
grupė. Amerikos Darbo Fede- 
ra.ęijps, bet jie, sakoma, tuo
jau balsuosią prisidėti prie 

dirbtuvėj 
American 

darbininkai 
kompanija, 
algos, duo- 
su mokes- 
CIO unija, 
dvi ADF 

kompanijos 
szidentas Kimball, nesisku-

CIO, reiškia, toj 
bus viena unija. 
Hardware Co. 
veda derybas su 
kad būtų pakelta 
dama vakacijos 
čiu ir pripažinta 
Šioj dirbtuvėj yra 
grupės. Todėl 
prezidentas Kimball, nesisku
bina reikalavimus išpildyti.

Išsipasakojo Slaptybę
Vienu tarpu “Kelevyj” pa- 

sirod.S korespondencija apie 
tautininkų diktatorišką elgesį 
draugijose. Tas mažas raštelis 
tautininkus padėjo, kaip ant 
žarijų. Jie nujautė, kas auto
rius buvo tos koresp., todėl be 
paliovos kėlė klausimą drau
gėse, kad kaip nors užkirtus 
k'ęlią tokiam nariui, kad jis 
nieko negalėtų išreikšti apie 
* Bet kaip? Tačiaus pas- 

iu kartu Kliubo susirin- 
e M. Žvinakis prisipažino, 
jis buvęs to rašto autorius

draugijos mitinge 
Vaikų žaidimas, 
rodo.

Užsipuldinėja
Iš kur ateina

instrukcijos užpuldinėti na
rius, sunku pasakyti. Bet poli
tika yra negraži. Daro puoli
mą ant M. ž. už rašinėjimą 
korespondencijų, davė vėjo 
Gerdauskui už tai, kad jis per 
daug metų veikė tautiško na
mo naudai, neapkenčia ir įieš
ko priekabių pas tuos, kurie 
tautininkam nepritaria. Tai 
negražu. Kaip dabar yra, tai 
jau M. žvinakis ir Gerdauskas 
turi pasitraukti iš Draugijų 
Sąryšio. Klausimas, kas bus se
kantis ?

Milžiniška Pergale.

Booth Mill darbininkai 
aštuonių savaičių sunkios ko
vos laimėjo C.I.O. unijos pri
pažinimą ir kitokius pagerini
mus. Tai vienas iš didžiausių 
laimėjimų šio miesto darbinin
kų istorijoj. Šioje dirbtuvėje 
dirba 2000 darbininkų ir visi, 
streiko laiku, laikėsi vieningai, 
todėl, greitu laiku, laimėjo 
streiką.

Tragiški Įvykiai

Bedarbis apie 60 metų se
numo nuėjęs ant kapinių per
sipjovė sau gerklę, idant pa
baigti bado kančias. Bet ant 
laimės kapinių prižiūrėtojas 
patėmijo pusgyvį ir nuvežė li
goninėn, kur nelaimingojo gy
vastį išgelbėjo. Paklaustas, ko
dėl žudėsi, bedarbis atsakė, 
jog neturįs giminių, nei prie- 
telių, niekur negalįs gaut dar
bo, tai ir sumanęs sau galą pa-

Vienas ypatingas vagilis įsi
laužė rūbų krautuvėn, ir prisi
rinko sau siūtą. Palikęs savo 
senas drapanas krautuvėj, išė
jo savais keliias.

Gegužės 28 d. prigėrė 10 
metų berniukas, nupuldamas 
nuo medžio šakos. Beveik kas 
vasarą šioje upėje prigeria 
jaunų vaikų.

Darbai vėl pradėjo mažėt 
visose vilnonėse ir medvilnės 
dirbtuvėse. Birželio 8 d. nuo 
visų darbų atleido 600 darbi
ninkų. Atlantic.

Red. Prierašas. Draugai ko
respondentai, aprašydami sa
vo miesto įvykius, nelaimes, 
mirtis ir tt., visuomet turi pa
minėti vardą ir pavardę to 
žmogaus, apie kurį eina apra
šymas. Be žmonių vardų, ži
nia būna neįdomi ir menkos 
vertės.

Mass. Valstijos Lietuvių 
Komunistų Frakcijoms Pranešimas Dalyviams

OLD GOLD KONTESTO

Bethlehem Plieno Streiko 
Taikymas Pavedamas Prez.

Roosevelto Komisijai
Harrisburg, Pa.—Guber

natorius G. H. Earle perve
da į prezidento Roosevelto

Draugai ir Draugės:—
K. P. L. Frakcijos 

Distrikto yra šaukiama 
rencija, kuri įvyks 27 
želio, 1937, Liet.
Parke, Montello, Mass. Pra
džia 11-tą valandą ryto. Labai 
yra svarbu, kad visos frakci
jos atsiųstų po keletą atsto
vų, nes bus labai svarbi konfe
rencija, kurioj bus peržvelgta 
mūsų veikimas, nuo praėjusios 
konferencijos, ir bus išdirbta 
planas ateities veikimui. Bus 
taipgi svarbu išgirsti raportas 
iš lietuvių komunistų atsibuvu
sio pikniko. Konferencijoj 
dalyvaus drg. J. Bimba ir nuo 
Partijos atstovas. Jei kuriems 
kenktų finansinis keblumas, 
tai tiems distriktas prisidės 
prie padengimo kelionės, bet 
būkit visi ir laiku. Su komu
nistiniu draugiškumu,

J. Grybas,
K. P. L. F. Pirmo Distrikto 

Biuro Raštininkas.

Madrid. — Fašistai ata- 
komisijos rankas taikymąi'kavo Ispanijos liaudiečiuss 
Bethlehem Plieno korpora-jties Aranjuez, Madrido 
cijos su streikieriais. Earleįfronte, bet liko atmušti at
žaria tol. palaikyt Johns-[gal su dideliais jiem nuosto- 
towno mieste ribotą karoliais.
stovį, kol nebus iškraustyti' 
skebai iš Cambria fabriko 
ir kol nebus visiškai užda
rytas tas fabrikas.

Plieno streikieriai abelnai 
yra patenkinti gubernato
riau patvarkymais.

SMAGIOS VIETOS
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno,

bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 

Rio de Janeiro, Brazilija.'rašykite:
Per devynioliką paskutinių'. v n n n oir 
mėnesių, Brazilijos fašisti- JOS. Jackim, P. 0. Box 345, 
nis prezidentas Getulio Var
gas palaikė karo stovį; bu
vo suspenduotos visos kon-i 
stitucinės gyventojų teises, ddamcmmii is ičitiįo 
Dabar gi Vargas jau vėl inAnAMmAl IS Ml UK 

sidaryt. Kol jaunas buvęs, tai sugrąžina konstitucijos vei- 
visi mylėjo, o dabar niekas ne- kimą. Kodėl? Todėl,. kad
kenčia. < . . - . _ i_,jud Kp. susinnKima

Lietuvis vaikinas suvažinėjo ^ahv P . ,1^’ hap sekmadieni, liepos-July 11 d.
žmogų. Tai baisi nelaimė. Rei- j Pelesai £’&h išrinkt prezi-
kia būt atsargiem važiuojant 
automobiliais, nes nelaimės 
įvyksta tankiausia per neatsar
gumą.

Taipgi nesenai įvyko dar 
viena nelaimė. Penki chemijos 
studentai važiavo mašina ir su
sikūlė su troku. Vienas iš stu
dentų tapo užmuštas, o kiti 
sunkiai sužeisti. Tai vis neat
sargumo pasekmės.

Apiplėšimai

Birželio 5 d. Cracker Co. iš
plėšė saugiąją šėpą ir vagiliai 
išsinešė $1000.

dentu A. S. de Olivierą, bu
vusį Sao Paulo gubernato
rių. 0 Olivierą remia da 
Cunha, gubernatorius poli
tiniai stipriausios' valstijos 
Rio Grande do Sul.

Olivierą reikalauja sugrą-

“laisvės” Piknikas Maynard, Mass

GAUKITE •■•LAISVEI’!. 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

tuojanti^ prezidentas Var
gas *nori jiem pasigerinti, 
idant, už jį rinkimuose bal
suotų. 0 jeigu Vargas tap
tų išrinktas, jis. veikiausia 
vėl įvestų savo diktatūrą.

NUO STOGU BILBAO BAS
KAI APŠAUDO FAŠISTUS

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, aut Rytojaus Šventė 
BIS VOSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.

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

nes ant rytojaus šventė

Hendaye, Franc.—Baskų 
milicininkai nuo Bilbao na
mų stogų dar apšaudo fa
šistus. Liaudies kariuome
nė, pasitraukdama į vakay 
rus, susprogdino tiltus. Ji 
įsidrūtina naujose apkasų 
linijose už kelių mylių į va
karus nuo Bilbao,

“Nesikišimo” Komisija Yra 
Kalta už Bilbao Paėmimą 
London. — Anglų žurna

las “New Statesman” rašo, 
kad ne Ispanijos fašistai už
ėmė Bilbao, bet Vokietijos 
orlaiviai ir didžiosios ka- 
nuolės ir Italijos pėstinin
kų armija. “New States
man” kaltina vadinamą “ne
sikišimų” komisiją Londo
ne, kuri nestabdė laivų, ve
žančių Ispanijos^ fašistam 
ginklus, amuniciją, ir ka
riuomenę iš užsienių.

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

1— Noah Webster
2— Geoffrey Chaucer
3— John Stuart Mill
4— Henry Clay.
5 —Juliet Capulet
6— Admiral Dewey
7— Artemus Ward
8— Napoleon Bonaparte
9— WiUiąm Shakespeare

10— Charles Lamb
11— John j. McGraw
12— Daniel Boone
13— William F. Cody
14— Sam Houston
15— Alexander Hamilton
16— Betsy Ross
17— Caesir Borgia
18— August Belmont
19— Becky Sharp
20— Anatole France 
21 —Montague Glass
22— Andrew Jackson
23— Rudyard Kipling
24— Oscar Wilde
25— Wallace Reid
26— Jefferson Davis
27— Hetty Green
28— Nathaniel Hawthorne
29— AlphonSe Bertillon
30— John Quincy Adams

31— Stephen Crane
32— Lillie Langtry
33— Victor Hugo
34— Lucy Stone
35— Barbara Frietchie
36— Cyrus W. Field 
3,7—Paul Revere
38— James Bpswell
39— John Tyler
40— Christopher Columbus
41— William Gladstone
42— Enrico Caruso
43— Jeanne Eagels
44— Knute Rockne
45— Ann Hathaway
46— Roscoe Arbuckle
47— Mark Twain
48— Thomas Hardy
49— George Sand
50— Aaron Burr
51— King Solomon
52— Alexander Graham Bell
53— James Buchanan.
54— Anthony Comstock
55— Aristotle
56— Abraham Lincoln
57— Marquis de Montcalm
58— Tom Sawyer
59— Louisa M. Alcott
60— John Keats

61— Eugene Victor Debs
62— Marcus Loew
63— Grover Cleveland
64— -William Howard Taft
65— Elbert Hubbard
66— Martin Van Buren
67— Tobias Smollett
68— Benjamin Altman
69— Carl Schurz
70— Warren Hastings
71— David Belasco
72— Chateaubriand
73— Joel Chandler Harris
74— Morgan Dix
75— Maria Chapman
76— Marat
77— Howard Pyle
78— Elias Howe
79— Oliver Wendell Holmes
80— Reginald De Koven
81— De Witt Clinton
82— Jenny Lind
83— Robert Peel
84— Mithridates
85— Frante Stockton
86— John Noble
87— Jacob Wassermano
88— General Lafayette
89— Garibaldi ’
90— Cassius.

ISO 1,000 dovanų buvo
konteste. Kadangi daugiau kaip 

1,000 kontesto dalyvių prisiuntė visįškai 
teisingus atsakymus į visas 90 aukščiau 
surašytų mįslių, tai pagal taisykles, visos 
dovanos-praizai yra palaikoma tiem, ku
rie teisingai išrišo visas iš 90 pirmųjų 
mįslių.

Pagal taisyklę num. 6, nulemiančia to
kiuose atsitikimuose, kur vienas ir kitas 
atsiunčia teisingą atsakymą, tai regis
truotais laiškais dar išsiuntinėta rinkinys 
90 mįslių kiekvienam kontesto dalyviui, 
kuris teisingai išsprendė visas pirmąsias 
90 mįslių: naujos mįslės išsiuntinėtos 
jiems tuo tikslu, kad duot progą laimėt 
persvarą vienam prieš kitą, kur išėjo ant 
lygių pirmame konteste.

Kiekvienas kontesto dalyvis, kuris atsa
kė teisingai į pirmąsias 90 mįslių ir kuris 
iki Trečiadienio, birželio 23 d., negaus 
nauja mįslių rinkinio persvarai nuspręst, 
turi'pranešt ODL GOLD CONTEST, P. O. 
Box 9, Varick Station, New York, N. Y., 
ne vėliau kaip šeštadienio vidurnaktį.

• Užsibaigus konstestui ir 
mįsles išsprendimo, sykiu su, ženklais prasidedančiais t .

bus pasiųsta kiekvienam dalyvavušiain konteste. Vardai ir adresai visų laimė
tojų taipgi bUs paduoti.

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

Birželio 
kurie pašto antspaudu bus pažymėti po 
Birželio 26 d., 1937, nebus pripažinti 
OLD GOLD KONTESTE. Siunčiant pra
nešimą, kontesto dalyvis turi pridėti savo 
pilną vardą ir adresą.

Joks kontestantas, kuris teisingai neiš
sprendė visas 90 pirmų mįslių, negali lai
mėti jokio praizo šiame konteste. Nes 
1,000 praizų, pagal taisykles, yra palaiko
ma tiem, kurie prisiuntė visai teisingus 
atsakymus-į 90 mįslių, po du as daugiau 
į kiekvieną; o įkaičius taip susispyrusių 
lygiai tobulą atsakymų viršija skaičių 
skiriamų dovanų.

Jeigu jūs atsakėte teisingai visas pir
mąsias 90 mįslių ir NEGAUNATE 90 
naujų mįslių dėlei lygumo nųsvėrimo vie
non ar antron pusėn iki Birželio 23, pra
neškite OLD, GOLD CONTEST, P. O. 
Box 9, Varick Street Station, New York, 
N. Y., 1937 m.' Birželio 26 vidurnaktį 
arba pirmiau. JOKIE ATSILIEPIMAI, 
KURIE BUS PAŠTO ANTSPAUDU PA
ŽYMĖTI PO BIRŽELIO 26 d., 1937 m., 
NEBUS PRIPAŽINTI.

paskelbus laimėtojus, pilnas išąiškinimas kiekvienos 
i su. ženklais prisidedančiais prie tokio išsprendimo

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

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

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

^GARSINKITCS “LAISVĖJE”
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

Lorimer St

Bus OviejŲ Dienu Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July

Dvi Orkestras Grieš Šokiams

Ridgewood,
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Charles Shubert, policistas, 
nusišovė savo namuose, 215 
St. Nicholas Ave. Jo nervai 

| paįrę. Tarnyboj išbuvęs 12 me- 
'tų. Turėjo 39 metus.

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

“LAISVES” PIKNIKAS

Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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.
JŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 

Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 
Dovanų Proga.

Puslapis šeštas

I

417

Aukos Ispanijos Reikalams

Adomaičiai Nuteisti

me-

s

jachtos, 
dirbusių 
Industri-

s

i vyk s 
Ulmer

dienai.
piknikas 

4 liepos,

Policija sumedžiojo keturis 
“palisų” raketierius, iš kurių 
trys jau žinomi kriminaliniuo
se teismuose.

Yushka, Mrs. 
Marčiukienė, G. 
Kairys, A. !Zab-

| taipgi buvo Ispanijoj ir yra
» Bataliono Draugų

SUSIRINKIMAI
PARENGIMŲ SĄRYŠIO 

SUSIRINKIMAS
šj ketvirtadieni, birželio (June) 

24 d., įvyks svarbus susirinkimas. 
Parengimų Sąryšio, “Laisvėje”, 8-tą 
vai. vak. Visi atstovai atsilankykit.

Prot. Rašt. Semėnienė.

liaudies Balsas” 
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Kaz. Leipuko, kuris se

niau gyveno 99 Jefferson St., Yon
kers, N. Y. Turiu svarbų reikalą su 
juo, taipgi turiu du laišku jam, vie
nas nuo Workmen’s Compensation ir 
kitas nuo Bureau of Motor Vehicles. 
Jei kas žinote, kur jis gyvena, ar 
jeigu Kaz. Leipukas pamatys šj pa- 
jieškojimą, malonėkite atsišaukti į šį 
antrašą: Antanas Žilinskas, 86 Jef
ferson St., Yonkers, N. Y.

(147-149)

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. z

(130-147)

Vietinis
Daily Worker”

Kaina nž ekzempliorln 3c

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Trečiad., Birželio 23, 1
T

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šį Vakarą Išgirskite Amerikiečių Balsą 

Iš Ispanijos Karo Fronto
Pagerbimui kritusių ameri-1 Su Lincolno Batalionu”. Ne 

vienas mitingo dalyvių pama
tys savo mylimų asmenų vei
dus karo fronte.

Vyriausiais vakaro kalbėto
jais bus vistj žinomas ir myli
mas kovingasis Rob. Minor, 
taipgi James W. Ford, nariai 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto. Jiedu ką tik sugrįžo 
iš Ispanijos. Trečiu vakaro

konų, pagelbėjimui gyviems 
amerikonams, kurie gyvena Is
panijos karo fronto pirmų li
nijų tranšėjose Abrahomo Lin
colno Bataliono Draugai ruo
šia didžiulį masinį mitingą 
trečiadienio vakarą, 23 birže
lio, Hippodrome, 43rd St. ir 
6th Ave., New Yorke. Pradžia 
8 vai. vakaro. Įžanga 25c.

Nepaprastu šio masinio mi
tingo požymiu bus tas, kad' kalbėtoju bus Samuel Stem- 
mitingo eiga per radio bus' ber, Lincolno Bataliono ko-Lincolno Bataliono ko- 
perduodama Ispanijon. Apart Į mandierius, kuris ką tik pri- 
vyriausių vakaro kalbėtojų,Į buvo iš tranšėjų ir į kurias jis 
kalbės eilė žmonių, kurių sū- j mano grįžti atlikęs tūlas svar- 
nūs ar kiti artimi giminės ran- bias pareigas čionai. Pirminin- 
dasi Lincolno Batalione Ispa- kaus artistas Phil Bard, kuris 
nijoj. |

Kita iki šiol niekur nematy- Lincolno 
ta įdomybe bus judis “Diena sekretorius.

Laivų Budavotojai 
Saugo Laivus

Sąryšyje su “Laisvės” Pikni
ku Laukiama Tolimą Svečią

Perspėjo Parsonienės 
Pagrobikus

Atleidinėja WPA Meno 
Projektų Artistus

Suffolk Apskričio viršinin
kai pareikalavo, kad kidnape- 
riai pristatytų parodymą, jog 
ištiesų jie turi Parsonienę. 
Manoma, kad išpirkimo donies 
reikalaują asmenys nieko ben
dro su Parsoniene neturi, tik 
naudojasi proga pasipinigaut. 
Norima, kad jie priduotų pa
čios Parsonienės raštą arba jos 
drabužį. Tačiau, matomai, ma
žai vilties turima rasti ją gy
vą, nes vėl pradėta jieškoji-

MEDI

CINAL

HERBS

IN
1 BOX

Dingusios Parsonienės vyras
per spaudą ir garsiakalbį pa- mas p0 Įaukus ir pašiūres na- 
skelbė, kad pagrobikams duo- mų apylinkėje.
dama 72 valandos padaryti 
kontaktą su Parsonienės jieš- 
kotojais. Toms praėjus, sako
ma, bus imtasi griežtų įstaty
miškų priemonių nubaudimui 
surištų su kriminalybe.

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

Taip vadinamo “up state” 
New Yorko gyventojai skait- 
liuojami pertolimais, kad da
lyvauti daugelyje šio didmies
čio iškilmių. Mat, nežiūrint to, 
kad jie tos pačios valstijos 
žmonės, jiem daug toliau į 
New Yorko miestą, negu 
Conn., New Jersey ir didelės 
dalies Pennsylvan’Jos gyvento
jam. Tačiau į “Laisvės” pik
niką jie atvažiuos, nors to pa
darymui jie turės pervažiuoti 
kitas dvi valstijas, būtent, 
Pennsylvaniją ir New Jersey.

Iš apytikrių šaltinių teko su- 
sužinoti, kad iš Rochesterio 
atvyksta mašinomis nemažas 
būrys lietuvių, tame skaičiuje 
J. ir H. Mikitai (buvęs LDS 
Centro iždo globėjas), V. ir 
R. Černauskai, L. Bekešienė, 
jaunuolis dainininkas Bruno 
Brooks ir kiti.

O iš artimesnių apylinkių 
svietas rengiasi busais. Pavyz- 
din, philadelphiečiai tdar 
dviem savaitėmis prieš pikniką 
paskelbė važiuosią dviem bu
sais ir 20-čia mašinų. Sunku 
pasakyt, kiek dar jų priaugs, 
iki pikniko

“Laisvės” 
sekmadienį,
Parke, gale 25th Avė., Brook- 
lyne. įžanga 40c. Prie įžangos , 
bilieto yra 4 dovanos: $10, 
$7, $5 ir $3. R. D.

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių < 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Protestai prieš atleidinėjimą 
iš WPA darbų auga sykiu su 
atleidinėjimu. Pirmadienį trys 
tūkstančiai keturių Meno Pro
jektų darbininkų gavo atleidi
mo iš darbo korteles. Tai tik 
pradžia, nes viso planuojama 
atleisti arti pusės miliono viso
kių amatų darbininkų.

Miesto Projektų Taryba siųs 
į Washingtoną delegaciją bent 
iš 75 atstovų įvairių meno pro
jektų unijų, protestuoti prieš 
išmetimą iš darbų.

Tėvai didelių šeimynų ir ka
rė veteranai užplūdo projek
tų raštines, kai kurie su aša
romis akyse bandydami ap
saugoti darbus, be kurių jiem 
gręsia baisus skurdas.

Tiernienė Nuteista 20 
Metą Kalėjimo

Mrs. Helen Tiernan, kuri 
nužudė 7 metų dukrelę Helen 
ir 'norėjo nužudyt 5 metų sū
nelį Jimmy, kad padaryti vie
tą savo meilužiui grekui, tapo 
nuteista nuo 20 metų iki gyvos 
galvos kalėjimo. Jai griežtai 
uždrausta matyt ištrūkusį nuo 
mirties vaikutį. Jį matys tik 
tada, kada jis užAugS į vyrą, 
jei jis pageidaus tokią motiną 
matyt.

Normališkose sąlygose ji 
gale# būt paliuosuota iš ka
lėjimo už trylikos metų, arba 
palikta kalėjime visam amžiui, 
tas priklausys nuo kalėjimo 
viršininku nuožiūros.

Jos meilužis George Christo- 
dulas, kuris glamonėjo motiną, 
bet nenorėjo jos vaikų, paima
mas į Ellis Island, iš kur jam 
gręsia deportavimas, kadangi 
jis esąs nelegaliai įvažiavęs 
šion šalin-.

K?

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

t z

Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Pirmadienį pasklydo rapor
tai, kad Robins Drydock Co. 
atidarysianti šapas su streik
laužiais. Kad tas neįvyktų, 
streikieriai sujudo ir apstatė 
dokus masiniais pikietais.

Nei viena šapa New Yorko- 
New Jersey srityje nedrįso at
sidaryti, nes 15,000 streikierių, 
vadovaujami CIO, pasirįžusiai 
laikosi ir pikietuoja šapas.

Po kelių dienų organizavi
mo kampanijos užsidarė Whe
eler Shipyard, prie Cropsey 
Avė. ir Coney Island Creek. 
Čion budavojama 
Veik visi 500 ten 
darbininkų susirašė
nėn Jūrininkų ir Laivų Buda- 
votojų Unijon, kuri yra dalimi 
CIO.

Brewer Drydock Kompani
jai, Staten Island, unijos vir
šininkai buvo prižadėję leisti 
darbininkus sugrįžt pataisyt1 
prieplaukos gaisragesių laivu- 
ką. Bet darbininkai atsisakė 
imti įrankius kol nebus išduoti 
specialiai pasai, pamatuodami, 
kad joki darbininkai nepralei
džiami pro pikietus ir jie ne
norėtų užsitraukti bent kokią 
nuožiūrą.

Lokalas 12-tas, kuriame pri
klauso Sisco Yards darbinin
kai, dirbantieji valdžiai lai- 
vus-naikintojus, išleido atsi
šaukimą į savo narius eks-ka- 
reivius sudaryti specialę apsi
gynimo organizaciją, kuri pa
laikytu tvarką nepaprastuose 
atsitikimuose.

Staten Island streikieriai, 
kurie pirmieji išėjo streikan, 
yra gerai susiorganizavę strei-' 
ko mašiną. Jų Lokalo 12-to 
su Moterų Pagelbine įsteigta 
valgykla maitina kasdien nuo 
500 iki 700 streikierių. Nega
na to, jie pasiuntė pagelbą iš 
50 vyrų ir moterų Stapelton 
Service Laundry streikieriams.

Aukavusieji Lincolno Batalio
no Draugių Vakare

Anonymous $5.00. Po $1.— 
V. Rudaitis, A. Kazakevičius, 
Nieky Pakalniškis, S. Sasna, 
Bovinienė, A. Yeskevich, P. 
Taras; Mockus, J. Siurba.

Po 50c. Joneliunas, Shuba- 
ker, A. Kairys, P. Baranaus
kas, Henry 
Brown, A. 
Wareson, J. 
lackienė.

Po 25c. Leo Gavrilowich, 
drg. Kalakauskienė, U. Sincus, 
M. Lukšienė, F. Pakai, V. Mi
chelson, drg. IZablackas, T. 
Balčiūnas, E. Benson, M. Kli
mas ir P. Fulton.

Viso buvo surinkta Ispani
jos ’ demokratijos gynėjams 
$23.20.
Vardai Aukavusių Martino 

Luterio Piknike
J. Kalvaitis, aukojo $1. M. 

Babarskienė—50c. J. Jakaitis, 
Bitner, Mrs. Reinhardt, A. 
Prakevičia, J. Grubis, J. Ne
veronis, po 25c. Smulkiais 11c. 
Viso $3.11.

Gatvekaris Nušoko nuo Bė<nu
Pirmadienį, per pietus prie 

41 Throop Ave. gatvekaris nu
šoko nuo bėgių, sutriuškino 

1 pastatytą automobilių ir užva
žiavo ant šaligatvio, kur su
žeidė moteriškę ir kuo neįva
žiavo stubon. Ar iš važiavu
siųjų kas sužeista, kol kas ne

są-teko patirti.

Antanas Adomaitis, 31 
tų, ir jo brolis Jonas, 23 metų, 
gyvenę 397 South 5th St., tei
sėjo Brancato pasiųsti ilgiems 
terminams kalėjimo į Sing 
Sing. Jiedu buvo sugauti po 
apiplėšimo S. Masiulio užei
gos, 518 Grand St., pereito 
gegužės mėnesio 17 dieną.

Antanui paskirta bauda nuo 
30 iki 60 metu, nes jis kartą 
buvęs teistas už bandymą vogt 
1928 metais; Jonas nubaustas 
nuo 10 iki 20 metų kalėjimo.

L. S. Severney, rusas, susi
tiks su pačia “po smerčio.” 
Jis parašęs notą, kad žudosi 
dėl pačios, atsisuko gasą, bet 
kaimynai suuodė ir dirbtino 
kvėpavimo prietaisais jį at
gaivino, kad dar kartą pasi
matytų su savo “miela” pačiu- 
le.

Programoje Dalyvaus Keturi Chorai: 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos, 

Vadovaujamas J. Bulaukos
i,

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

BUŠAI Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ
. M 7 f Išeis nuo 62 Lafayetteraterson, 1M. J. St., 1O vai. ryto. Ti- 

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

Dr. Martin Luther’io Drau
gijos busas išeis 1 vai. die

ną, nuo Vaiginio-Šapalo Salės, 147 Thames St.
F • i ĄT r Vietas galite užsisakyti pas L^triClCTlf </• dd. G. Kardauską ir C. An- 

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

New Haven, Conn. , ”7“: 
sekanti: B. Medley, 114 Nash St., A. Petkienė, 161 

•View St., A. Šoliunienė, 172 Thomas St., W. H. Bušai 
ir automobiliai išeis 8 vai. ryto, kampas Humphrey ir 
Wallace St., pasimokėkite kelionės lėšas, kurie pasiža
dėjote važiuoti.

Daugiau busų atvažiuos iš New 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.
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' ■< -'/‘’i I

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

« BROOKLYN, N. Y.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ O t r

KIRPIMAS

SKUTIMAS 1

Notary Public

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avė.

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos' klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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