
■

I j K

į Barbarizmai Kalboje.
1 “Pive Okliukas.”
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Milwaukee, Wis.—Ameri
kos Darbininkų Susivieniji
mo (Workers Alliance) su
važiavimas šaukia didžiules 
demonstracijas visoj šalyj

angliško pavadinimo five 
o'clock tea!

Sukultūrinkit, ponai, savo 
spaudą, o paskui reikalaukit iš 
žmonių vengti vartoti kalbos 
barbarizmų!

ų Panašiai dažnai esti mūsų or- 
Lnizaciniam ir bendrai visuo
meniniam gyvenime. Tūli drau
gi įpratę nuolat ir nuolat kits 
n tą, kaip jie sako, “ėsti,” “na- 
Inti,” — povaliai, bet įkiriai. 
vasėka to dažnai esti ta, kad 
lemaža gerų žmonių pasitrau- 
;ia iš mūsų judėjimo, iš orga- 
jzacijų.
‘‘Jeigu yra reikalo, prisieina 
\barti tas ar kitas draugas 
ai draugė, pakritikuoti. Bet su 
to dalykas privalo užsibaigti; 
ikalinga ir vėl draugiškai su- 
venti ir bendrai veikti. 
Savikritika reikalinga, bet 

tikrose ribose. Be to, ji 
‘valo būti pamokinanti, kon- 

ruktyvė.

nas lietuvis, kurį pernai 
portavo Brazduos valdžia.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

ANGLŲ MINISTERIŲ GALVA GIRIA HITLERIO 
NEVA “KANTRUMĄ IR SUSIVALDYMĄ”

Tuštesnė ir už “Saulę.”
Rašo R. Mizara.

panijos liaudžiai sumušti prie
šą.

Lietuvis Oficierius—Moky
tojas Kariaut prieš 

Fašistus
Mokykloj būnant, teko susi

tikti ir pasikalbėti su lietuviu 
oficierium, kuris keliolika metų 
Lietuvos kalėjime praleido ir 
paskui slapta atvyko čionais. 
Jis mokina slavų sekciją. Taip 
pat suėjau vieną lietuvišką žy
dą iš Francijos. Jis jau 10 
metų kaip apleidęs Lietuvą, bet 
lietuviškai kalba dar neblogai. 
Jis buvo francūzų sekcijoj ir 
jau užbaigė karinę mokyklą. Is
panų sekcijoj taipgi buvo vie- 

išde- 
Jis

Bene tuščiausias iš visų Ame
rikos lietuviškų laikraščių bus 
“Sandara.” Tai skystas lapelis, 
pleperiškesnis ir už Mahano- 
jaus “Saulę”. Pastaroji vis gi 
turi savotišką sistemą, nors ir 
chaosu paremtą.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIXTelephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Birželio 28, 1937

j kalbininkams rū- 
lietuvių kalbos tyrumas, 

į fie pirmiausiai apvalytų 
} kalbos barbarizmų savo pa- 
įspaudą.
l*e taip jau senai vienam 
°ao laikraštyj buvo prane
ša, kad tam tikros rūšies 
jo ponios “turėjo savo 
( okliuko arbatėlę ...”

čia do nonsensas? Tai 
sulietuvinimas”

Vienas smetoniško “Aido” 
ndradarbis prakeikia tuos 

es, kurie vartoja žodžius, 
u,” “ale,” “kibą,” “ba,” 

,” etc. Jis skelbia tai esant 
bos barbarizmais.

'Jjali būti šitie žodžiai “bar- 
. *iški,” bet jie žmonėms su- 
yjitami ir žmonės juos vartos 

labai ilgai.
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KRISLAI
Versailes Sutarties 

Sukaktis.
Tas Nuolatinis “Ėdimas.”

nuo 
ties.
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Berods šiandien, birželio 28 
Į d., sukanka 18-lika met 
Į pasirašymo Versailės 
, Ji buvo plėšikiška. Ją 
ji ir pasirašiusieji žmonės 
bė, būk užviešpatausianti 
žiną pasaulinė taika.

Po aštuoniolikos metų aišku, 
kokia taika užviešpatavo, šian- 
ilien antras pasaulinis 

meldžia į pasaulio duris, 
ailės taika nepanaikino karo, 
►et, atpenč, tik padėjo jam nau- 
us pamatus.

Sovietų vyriausybė nedalyva- 
o Versailės taikos daryme; ją 

larė ir pasirašė imperialistų- 
□lėšikų atstovai.

Antras pasaulinis karas labai 
irti. Bet jis galima atitolinti, 
ei tik visos stojančios už tai- 

1 tą valstybės drūčiai prieš jį 
:ovotq.

) Šiandien kovos už taiką vy
kiausia jėga yra Sovietų, Sąjun- 
Įja.
j Tegu tik Anglija, Francija, 
’Amerika, Čekoslovakija susi
jungia vienam ir tam pačiam 
jikslui — išlaikymui taikos, ir 
’ i bus išlaikyta.
’ Tam, pirmiausiai, reikalin
gas vienas dalykas: pažaboji- 
nas barbarų fašistų — Musso- 
ęnio ir Hitlerio.
\ --------
A Kai senovės Romoje 
Jymus pilietis atsiskyrė nuo sa- 
yo žmonos, jo draugai jam iš
sėtinė j o :

k —Kodėl tu nuo jos atsisky
rei? Ar ji buvo negraži? Ar ji 
iedavė tau vaikų? Ar ji buvo 
ledarbšti ?

Į tai minimas romietis atsa- 
ė:
—Ji buvo graži. Ji davė man 

aikį Ji buvo darbšti, Bet jūs 
-ažiūrėkit, štai, į tą porą ma- 
lp naujų Čeverykų. Jie atrodo 
įražūs ir brangūs, o tačiau aš 
febegaliu jų dėvėti. Kai jais 
psiaunu, jie man spaudžia — 
liskelį, bet nuolat ir įkiriai 
paudžia. Sugyvenimas šeimoje 

įaipjau darosi negalimu, kai 
ra nuolatinis ir nuolatinis zur- 
ė j imas, priekabiavimas, išme- 
hSjimas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Lietuvio Jaunuolio Laiškas iš 
Ispanijos Karo Fronto Apkasų;

Daug Lietuvių Kovos Lauke
Gegužės 15 d. 

Draugui A. Bimbai
Brangus Drauge!

Sumaniau Jums 
ką, nors pirmiau 
reikalo, kadangi
rašinėju; maniau, kad to ir pa
kanka ; ale nuo vilniečių negau
nu atsakymo. Be to, keliolika 
kitų draugų lietuvių Ispanijoj 
pasižadėjo Jums rašyti laiškų. 
Nežinau, ar jie savo pažadą iš
pildė, nors aš ir raginau, kuo
met man tik teko susieiti su lie
tuviais, kad jie rašytų laiškų 
mūsų spaudai, nes visa darbi
ninkija ir abelnai visas pasau
lis labai įdomaujasi Ispanija.

Pirmiausia sveikinu vardan 
visų lietuvių, kurie randasi Is- 
pa^ijoj, visus draugus Ameri
koj, ir linkime jums darbuotis 
pasekmingai, vienybėje, nes da
bartiniu laiku vienybė labai rei
kalinga. i

Laiškas iš Apkasų
Rašau šį laišką iš apkasų

ramos fronte, kame priešas ran
dasi už apie 200 jardų nuo mū
sų apkasų. Mūsų apkasai yra 
gerai įtvirtinti; esame pusėti
nai apsisaugoję nuo artilerijos 
šovinių sprogimo, taipgi nuo or
laivių bombų.

Aš čionai tik vakar vakare 
atvykau iš mokyklos, kame iš
buvau vieną mėnesį ir mokinau
si karo teorijos, apie įvairius 
ginklus ir kaip juos išnaudoti, 
ir t. t.

Mokykloj buvo apie 50 ame
rikiečių, anglų, kanadiečių, ško
tų, airių. Visi jaunuoliai arba 
viduramžio draugai. Išmokau, 
kiek galėjau ir kiek sąlygos lei
do.

Mokyklos kursas užsibaigė 
gegužės 10 d., ir mes išėjome, 
kaip ‘sardžentai’ visi mokiniai, 
apart keturių anglų, kurie gavo 
antro leitenanto laipsnį.

Aš ir keturi kiti draugai, jau 
pirmiau buvę fronte, iš mokyk
los tapome išsiųsti vėl į frontą, 
o visi kiti mokiniai į vieną mie
stelį, kame randasi amerikonų 
batalionai. Jie vėliaus atvyks į 
frontą mus sustiprinti.

Negaliu ką svarbesnio para
šyti apie frontą, nes ką tik į 
jį atvykau, o antra, aš jau il
gokas laikas kaip fronte nebu
vau. Nes tapau lengvai sužeis
tas vasario 23 d. ir nuo to lai
ko buvau užfrontėje. 
Rašo prie žvakės šviesos
Rašau šį laišką prie žvakės, 

kur skruzdėlės vaikštinėja, Tė
plioja ir retkarčiais girdėtis 
kulkos lekiant, zvimbiant; bet 
gražus nakties laikas; vaizdas 
labai įspūdingas: esame ant kal
no; tai matosi apačioj apylin-

kė. Esame įsikasę į žemę, pa
sidarę skyles, duobes, kame 
miegame.

Dabartiniu momentu nieko 
svarbaus šiame fronte nėra,— 
ramu. Bet manome greitu lai
ku susilaukti smarkių kovų, ko
kių turėjome pirmiaus.

Dienos laiku mes nieko ypa
tingo nedarome. Kai kurie su
sėdę kalbasi; kiti “ping-pong” 
žaidžia arba beisbolę mėtinėja, 
nors kulkos ir zvimbia arba 
trumpų kanuolių šoviniai iš 
priešo apkasų atlekia ir sprogs
ta netoliese.

Nakties laiku tai jau reikia 
saugotis, daboti apkasus, 
patruliuoti, būti žiūrėtoju, 
mytoju.

Maistas Gana Geras
Maistas yra geras; duoda

pų, mėsos, arbatos, kavos ir 
prieskonių. Kasdien maino 
maisto sąrašą. Nors, žinoma, 
maistas nėra pats geriausias; 
bet, prie šių aplinkybių, mus 
pusėtinai gerai maitina.

Visur Yra Lietuvių
Susitikau kitą lietuvį jaunuo

lį, iš Clevelando, Franką L., vi
sai netikėtai. Jis pats prasita
rė ir paklausė manęs, ar aš lie
tuvis. Mat, jis mano pavardę 
išgirdo ir pamanė, kad. aš lie
tuvis, ir neapsiriko. Jis jau se
nai kaip apkasuose. Sakė, jog 
jo tėvai skaito “Laisvę.” Jam 
rodžiau “Laisvės” numerį, kurį 
gavau nuo Bunni, kuris dabar
tiniu laiku yra šoferis: atveža 
maistą į frontą iš virtuvės ir 
abelnai važinėja troku visur, 
kuomet reikalinga. Jaunuolis 
Frank nėra mūsų organizacijų 
narys; teks man daug ko pasi
kalbėti su juom.

Šiaip, kur eini, visur rasi lie
tuvį, nežiūrint, kame ir kokios 
aplinkybės būtų. Gerai. Nes 
lietuviai turėtų visur ir visuo
met darbuotis, prisidėti prie vi
sų darbininkų, dalyvaujant jų 
kovose.

Bunni ragino mane, kad 
rašyčiau Jums laišką, ką aš 
bar ir darau. Jis gyvuoja
rai, sveikas, ir duoda gerų die
nų visiem.

Dėkoja už “Laisvę”
Ačiū už “Laisvės” numerius, 

kuriuos perskaičiau, ir pats su
maniau laišką parašyti, nes ma
tau, kad jūs taip energingai 
darbuojatės Ispanijos parėmi
mui, tai atsimoku už jūsų siun
tinėjimą laikraščių ir darbavi- 
mąsi. i

Darbuokitės ir toliaus, nes 
mums pagelba reikalinga: prie
šas yra nemažas ir pusėtinai 
tvirtas.

Aš neturiu talento aprašinėti 
I tikrus kovos vaizdus, Ispanijos 
krašto gražumą, žmonių gyveni
mą. Norėčiau ir apie tai para
šyti, bet sunku. Be to, kaip 
minėjau, raginau kitus lietuvius 
rašinėti mūsų spaudai, tai gal 
ir nuo jų ką gavote.

Aš jau esu plačiau rašęs “Vil
niai” apie savo gyvenimą Ispa
nijoj ; nematau reikalo kartoti.

Teko man gerą būrį lietuvių 
sueiti, pasikalbėti su jais, nors 
ir trumpai. Mes manome, kad 
čia bus ne mažiau kaip 25 
tuviai, kurie atvyko padėti

Kad ir Žūt, bet Nepasiduot— 
Baską Kovos Obalsis

Santa nder, Ispanija. — 
55,000 Baskijos milicininkų 
įsitvirtino prięš fašistus ap
kasuose, Somorrostro aukš
tumose, už 12 mylių į vaka
rus nuo Bilbao. Jų obalsis 
—“Kad ir žūt, bet nepasi
duot.” Jei kas ištars žodį 
“pasiduot,” bus traukiamas 
karo teisman. Santanderio 
ginklų ir amunicijos fabri
kai dirba dieną ir naktį.

Asturijos mainieriai di
naminiu užklupo tarpkalnėj 
fašistus ir 150 jų nužudė bei 
sužeidė.

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tai skelbiasi nužygiavę jau 
15 mylių į vakarus nuo 
bao<

Pašalint Miliciją iš 
Ohio Plieno Streiko!

Cleveland, Ohio.—Birže
lio 26 d. išvyko skaitlinga 
industrinių unijų delegacija 
pas valstijos gubernatorių 
Devey reikalaut, kad iš
trauktų miliciją iš Youngs
town, Warren ir Niles, 
Ohio, kur eina plieno darbi
ninkų streikas. Prie delega
cijos prisidėjo ir daugelis 
atstovų nuo pašalpinių 
draugijų ir šiaip pažangių 
organizacijų.

Nuvykę pas gubernatorių 
jie protestuos, kad milicija 
yra naudojama streiko lau
žymui. Jinai saugoja skebus 
ir traukinius, gabenančius 
įvairias medžiagas į užstrei- 
kuotus fabrikus ir išvežan- 
čius plieną iš ten.

Suimtas Irwin, Nužudęs Gra
žuolę ir Jos Motiną

Chicago, Ill.—Policija su
ėmė žmogžudį artistą Ro
bertą Irwiną. .Jis prisipaži
no, kad priešvelykyj New 
Yorke jis nužudė gražuolę 
Veroniką Gedeon, (artistų 
modelį), jos motiną ir “bur- 
dingierių” Franką Byrnesą. 
R. Irwin taip pąt prisipaži
no norėjęs nužudyt ir Vero
nikos seserį Ethelę Kudne- 
rienę.

GALINGI PIKIETAI
SUTURISKEBUS NUO

PLIENO FABRIKU
Johnstown, Pa.—Apart 

tūkstančių Cambria plieno 
fabriko streikierių, atmar- 
šavo į pikietininkų linijas 
6,000 angliakasių iš aplin
kinių^ miestelių, kaip tik gu
bernatorius Earle nuėmė 
karo stovį ir leido fabrikui 
atsidaryti. Matydama to
kius galingus pikietus, kom
panija sako, kad dar “ne
prisirengus” leisti fabriką 
darban. Valstijos policija 
neduoda susirinkti prie vie
nų fabriko vartų daugiau 
kaip pustuziniui pikietinin
kų; tad masiniai pikietuo- 
jama iš toliaus.

Youngstown, Ohio.—Kaip 
tik gubernatorius Devey 
užtikrino milicijos apsaugą 
skebam, tuoj Republic ir 
Youngstown Sheet and 
Tube plieno kompanijos per 
savo papirktus laikraščius 
ėmė šaukti: “Dabar visi 
darban!” Bet iš 25,000 strei
kuojančių darbininkų čia, 
Warrene ir Niles sugrįžo 
dirbti ne daugiau kaip 1,- 
000. Šičia streiklaužius 
taipgi sulaiko galingi dar
bininkų pikietai.

ITALIJA IR NAZ1AI NELEISIĄ FRANC1- 
JA1 IR ANGLIJAI P1K1ETU0T RYTINĮ 

ISPANIJOS PAKRAŠTĮ; GRASINA KARU
Roma. — Italijos fašistų 

spauda sujudo, kad Angli
jos ministeris pirmininkas 
N. Chamberlain savo kalboj 
seime pasakė, jog kitos val
stybės turės užpildyti tą 
spragą, kuri pasidarė ryti
niuose Ispanijos vandenyse, 
kada iš jų pikietavimo pa
sitraukė Italija ir Vokietija.

Mussoliniečiai supranta, 
kad yra planuojama pasiųs
ti Anglijos ir Francijos ka
ro laivai kontroliuot tą Is
panijos pakraštį; bet, sako, 
Italija ir Vokietija negali 
to leisti. Fašistų “Tribūna” 
primena, kad Italija ir Vo
kietija dar tebėra nariai 
tarptautinės “nesikišimo” 
komisijos; todėl Anglija ir 
Francija “neturi teisės” 
siųsti savo karo laivų pri
žiūrėti rytinius Ispanijos 
vandenis be Italijos ir Vo
kietijos sutikimo. O jeigu 
Francija ir Anglija, nepai
sant Italijos ir Vokietijos, 
imtų kontroliuot tuos Ispa
nijos vandenis, tatai Itali
ja laikytų “įsikišimu” nau
dai Ispanijos valdžios.

Italijos kraštutinių fašis
tų laikraštis “Regime Fas- 
cista” šaukia paskelbt karą 
prieš Angliją ir “žydų-ko- 
munistų valdomą” Franciją. 
Sako: “Geriau kariaut šian
dien, kada. Anglija dar ne
prisirengus, o Francija

NAZIŲ AR ITALIJOS SU
BMARINAS PASKANDI

NO ISPANIJOS LAIVĄ
Valencia, Ispanija. — Vo

kietijos ar Italijos submari
nas torpedavo ir paskandi
no Ispanijos respublikos 
motorinį laivą “Cabo, Pa; 
los,” kuris vežė maistą į 
Valenciją. Žuvo 5 žmonės. 

(Patys Ispanijos fašistai 
neturi locnų submarinų).

Anglija Glosto Nazių 
Karo Politiką prieš 
Ispanijos Respubliką

London. — Ne tik veiks
mas, bet ir smarkus žodis 
galėtų dabar užkurt Euro
pos karą,—sakė Anglijos 
ministeris pirmininkas Ne
ville Chamberlain, kalbėda
mas seime apie Ispaniją pe
reitą penktadienį. Jis ypa
tingai glostė Vokietijos na- 
zius.

Anglų ministerių galva 
gyrė hitlerininkų neva 
“kantrybę - susivaldymą.” 
Sako, kai Vokietijos karo 
laivo “Leipzigo” oficieriai 
pranešė, kad Ispanijos res
publikos submarinas leidęs 
torpedas į “Leipzigą,” Hit
leris tik “atšaukė” savo ka
ro laivus iš Ispanijos van
denų pikietavimo, ir “lai
ko tą nuotikį užbaigtu.”

(Anglų ministeris pirmi
ninkas Chamberlain užtylė
jo, kad po “atšaukimo” na- 
ziai pasiuntė dar daugiau 
savo karo laivų į Ispanijos 

esanti ‘komunistų’ nusilp
ninta, negu rytoj, kada bus 
geriau mūsų priešam.”

Kiti aukšti Italijos fašis
tai giria tokį “Regime Fas- 
ęista” pareiškimą, vadina 
jį “narsiu, originaliu ir įdo
miu.”

Rengiama Bedarbių Žy
giavimas į Washington

Daroma planai milžiniš
kam bedarbių maršavimui 
į Washingtoną iš visų šalies 
kampų. Tų demonstracijų 
ir maršavimo tikslas tai 
priversti valdžią sustabdyt 
paleidinėjimą bedarbių iš 
viešų WPA darbų.

Suvažiavimas nutarė pa
siųst masinį komitetą padėt 
Chicagos darbininkam pi- 
kietuot užstreikuotą Repub
lic plieno fabriką.

Mussolinis Žada Remt Gen. 
Franco “liki Pergalės”

Roma.—Mussolinio orga
nas “Popolo dTtalia” rašo, 
kad Italija kariškai rems 
Ispanijos fašistus, iki bus 
ten “palaidota bolševizmas” 
(suprask, demokratija) ir 
generolas Franco “laimės” 
galutiną pergalę. Tas straip
snis esąs parašytas paties 
Mussolinio.

Iš kitų fašistinių šaltinių 
matyt, kad Mussolinis tel
kia didžiausias jėgas štur
mu “imt Madridą,” kaip tik 
būsią nugalėti Baskai šiau
rėje.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t. Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

vandenis. O birž. 26 d. ži
niomis, jau “didelis skaičius 
Vokietijos karo laivų blo- 
kaduoja Ispanijos pakraštį 
nuo Valencijos iki Barcelo- 
nos.”

Chamberlain pats labai 
abejojo, ar Ispanijos sub
marinas “užpuolė” nazių 
“Leipzigą”, bet gyrė juos, 
kad naziai dėl to dar nepa
darę atvirų karo žingsnių 
prieš Ispaniją.

Jis taip pat teisino na- 
zius, kad jie “turėję prie
žasties” subombarduot Is
panijos prieplauką Almeri- 
ją, kuomet Ispanijos lėktu
vai bombomis sužeidę Vo
kietijos karo laivą “Deuts- 
chlandą” ir užmušė 31 jo 
jūreivį. Bet Chamberlain
užtylėjo, kad “Deutschland” 
pirmas kanuolėmis atakavo 
ramiai pralekiančius Ispa
nijos lėktuvus ir tik tada 
jie besigindami paleido savo 
bombas į “Deutschlandą.”

Chamberlain, tačiaus, pa; 
šakojo, kad Anglija esanti 
“visai bepusiška” ir jai te; 
rūpį tik vienas dalykas—;tai 
stengtis, kad iš Ispanijos 
“naminio” karo neišsivystyv 
tų Europos karas.
Naziai Patenkinti Anglijos 

Politika dėl Ispanijos
Berlin. — Hitlerio valdžia 

yra visai patenkinta Angli
jos ministerio pirmininko 
Chamberlain’o kalba seime.

Anglijos Valdžia Papė- 
džiauja Hitleriui

London. N. Y. Times ko
respondentas rašo, kad An; 
glijos valdžia “dar neturi 
intencijos” eiti prieš Vokie
tiją dėlei nazių talkininka
vimo Ispanijos fašistams.

»

90 Procentą Plieno Darbinin
ku Tebestreikuoja

Youngstown, Ohio. — Re
public ir Sheet and Tube 
plieno korporacijos pasako
ja, būk jau “keliolika tūks
tančių streikierių grįžta 
darban” be jokio laimėjimo.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komiteto pirmi
ninkas Ph. Murray tatai už
ginčija. Jis sako, kad 90 
procentų darbininkų tebe
streikuoja.

Ohio gubernatorius Da
vey kaltina šalies darbo mi- 
nisterę Fr. Perkins, kad ji
nai siūlius jam faktinai su
imt Republic ir Sheet and 
Tube plieno korporacijų 
.prezidentus ir tol nepaleist, 
kol jie nepasirašys sutar
ties su industrine Plieno 
Darbininkų Unija. Perkins 
gi sako, kad gubernatorius 
iškraipo jos pasiūlymą.

New Yorko Oro Biuras 
sako, šiandien oras šioj apy
gardoj būsiąs panašus kaip 
vakar.

Temperatūra vakar’buvo 
70 laipsnių.

. / • ■ i \ h
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žmonių. Nariams to užtektų. Jie, be 
abejo, pasisakytų už demokratiniai nusi
stačiusius žmones. O jeigu fašistai ban
dytų naudoti šmeižtus ir koliojimus, jie 
tik labiau save “nusinakintų.”

SLA nariai-veikėjai turėtų tuo reikalu 
tarti savo žodį. Dabar laikas apie tai 
apsikeisti nuomonėmis.

IŠ LIETUVOS
negu 

ši, o

SUBSCRIPTION RATES.
United States, per year .................
Brooklyn, N. Y., per year...............
Foreign countries, per year..........
Canada and Brazil, per year..........
United States, six months...............
Brooklyn, N. Y., six months ..........
foreign countries, six months........

anada and Brazil, six months....

at
under the Act

15.50
$7.00
$7.50
$5.50
$3.00
$3.75
$4.00
$3.00

centered aa second class matter March 11, 1924, 
’■•he Post Office at Brooklyn, N. Y.

of March 3, 1879.
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Kur Link Einama?
• Andai dr. Montvidas “Keleivyj” para
šė straipsnį apie SLA. Jo nuomone, so
cialistai sekančiais SLA pildomosios ta
rybos rinkimais neturėtų statyti savo są
rašo, o fašistai-tautininkai—savo. Visi 
turėtų balsuoti už esamąją pild. tarybą. 
Girdi, kai atskiri kandidatų į pild. tarybą 
sąrašai išstatoma, tai dėl jų išrinkimo 
“vieni kitiems įsipykstame, vieni kitus 
užgauliu jame, o tūli nešykštėja šmeižtų 
ir purvų kandidatams...”

Dr. Montvidas drąsiai pareiškia:
Aš už visą dabartinę Pildomąją Tarybą 

ir už draugišką seimą, kuris turėtų išrišti 
„.šimtus mūsų organizacijai reikalingų klau

simų, kurie susikliudo ir atidėliojami dėl 
sriovinių ir asmeninių susikirtimų.

“Naujienos,” rašydamos apie 
klausia:

Bet kaip bus su tais, kurie būtinai nori 
“vajavoti”? Juk jiems ir seimas pasidarys 

* neįdomus.
Kitais žodžiais, “.Naujienos,” netiesio

giniai, sutinka su dr. Montvido nuomo
ne. Jos tik klausia, ką darys anoji pusė, 
kuri nori kariauti. Jei jinai sutiks vis
ką “draugiškai” užbaigti, socialistai, ma
tyti, priimsią dr. Montvido patarimus.

Visas dr. Montvido straipsnio turinys 
ir tonas mums atrodo gan keistas. Jis 
siūlo socialistams ir fašistams vienybę. 
Dr. Montvidas bando padaryti SLA tai, 
ko niekur kitur pasaulyj šiandien nėra ir 
negalima padaryti.

Kai d.d. socialistai pradeda giedoti ši
tokiomis meliodijomis, tai jie pastato la
bai prastoj padėtyj visus tuos SLA na
rius, katrie juos nuoširdžiai rėmė perei
tais rinkimais ir pereitam SLA seime. 
Ne vienas jų pasiklaus: “Jūs pereitais 
rinkimais skelbėte, kad anie žmonės yra 
fašistai (kas yra tiesa), raginote mus už 
juos nebalsuoti, o dabar, štai, jau ir vėl 
raginate balsuoti, jie patapo jau ‘gerais!’ 
Kodėl? Ar tik dėlto, kad bijotės vaidų? 

,Bet kur jūs matėte, kad bent vienas or
ganizacinis klausimas galėtų būti išriš
tas be vienokio ar kitokio susirėmimo 
ten, kur yra sriovių, griežtai ideologiniai 
pasidalinusių?”

Tie žmonės jausis suvilti.
Labai galimas daiktas, kad fašistai su

tiks su socialistų propozicija? Kodėl gi 
jiems nesutikti, kai jie turi užėmę stra- 
tegingiausias SLA centre vietas? Bet 
ką pasakys nariai? Abejojame, ar jie 
panorės pasibučiuoti su savo griežtais 
idėjiniais priešais, nors ir tai pačiai or
ganizacijai priklausančiais.

Mes manome, kad ten, kur randasi 
griežtas ideologinis nariuose pasidalini
mas, jokia dirbtina vienybė, jokis “drau
giškumas” negalėjo ir negalės būti įvy
kintas.

SLA narių dauguma yra demokrati
niai nusistatę žmonės. To niekas šian
dien užginčyti negali. Jie fašistų neap
kenčia. Jie nori, kad SLA būtų rankose 
demokratiniai nusistačiusių žmonių.

Pild. tarybos rinkimuose nereikėtų 
Šmeižtis, koliotis, o tik reikėtų atsistoti 
prieš SLA narius su geru kandidatų są- 

v rašų ir išaiškinti esminį skirtumą tarpe 
Vufašistų ir demokratiniai nusistačiusių

Tik Kibirkšties Reikia
Hitleris ir Mussolinis vėl pasitraukė iš 

“piekietavimo” Ispanijos. Tam panaudo
jo išmislytą Vokietijos fašistų pasaką, 
būk Ispanijos liaudiečių submarinas tor
pedomis šaudė į fašistų kreizerį “Leip- 
zigą.” Tai tik fašistų pasiteisinimas.

Vokietijos ir Italijos fašistai jau už
tektinai apsitvirtino Ispanijos užimtoj 
Morokkoj, Gibraltaro perlajoj ir Balea- 
rika salose. Daugiau joms nereikalin
gas “piekietavimo” žaislas. Iš kitos pu
sės fašistai vis daugiau dūksta prieš Is
paniją. Tiek daug jie sukišo ispanams 
fašistams pagelbos lėktuvų, tankų, gink
lų, amunicijos, kareivių ir specialistų, ir 
vis fašistai negali įveikti kovingos Ispa
nijos liaudies.

Italijos ir Vokietijos fašistai numeta 
prisidengimą ir ruošiasi prie atviro ka
ro. Jie siunčia daugiau karo laivų į Is
panijos vandenis, jie bjauriau niekina 
Ispanijos liaudį, jie laiko prieplaukose 
ištisas divizijas kareivių ir transporto 
laivų, kad bile valandą permetus Ispani
jon. Reikia fašistams tik priežasties. 
Ją jie suras. Užteks vėl išprovokuoti 
liaudiečių lėktuvus ar karo laivus į mū
šį. Užteks išmislyti, kad juos šaudė liau
diečių submarinai ar kokią kitą priežastį 
ir jie paleis karo mašiną žudymui Ispa
nijos žmonių! Italijos ir Vokietijos fa
šistai garsiai šaukia, būk “jie visus rei
kalus pasiima į savo rankas,” kad dau
giau nieko nesitars su Francija ir Ang-

“Ispanijos pikietavimas,” kurį atliki
nėjo Italijos, Vokietijos, (Anglijos ir 
Franci jos karo laivai, pasibaigė gėdingai. 
Faktiškai jis buvo fašistams pagelba, 
nes jiems viskas buvo praleista. Jis bu
vo tik prieš Ispanijos žmones. Dabar ir 
Francija sako, kad reikia jau jį baigti— 
palikti atviras jūras ir lai veža ginklus 
kas kam nori. . , ’

Bet “pikietas” kiek buvo apribavęs 
Vokietijos ir Italijos fašistų apetitus. 
Jie dar tarėsi su Anglija ir Francija. 
Atviras puolimas ant Ispanijos iššauks 
didesnį susikirtimą tarp Anglijos ir 
Francijos iš vienos pusės ir Vokietijos ir 
Italijos iš kitos. Ne todėl, kad Anglijos 
ir Francijos imperialistams būtų gaila 
Ispanijos liaudies, bet todėl, kad perdide- 
lis įsigalėjimas Vokietijos ir Italijos Mo
rokkoj pastato pavojun milžiniškas 
Francijos kolonijas Afrikoj, kad fašistų 
įsigalėjimas Gibraltaro perlajoj sudaro 
didelį pavojų Anglijos kolonijoms ir arti
miausiam susisiekimo keliui su turtin
gąja Indija. Ne veltui jau Anglija pa
siuntė daugiau karo (Ląjyųnįi 
nes jūras. Karo pavojui'padi'agjii ’^z-® 
puolimas ant Sovietų Sąjungos didesnis. 
Italijos fašistai ruošiasi pulti Sovietų 
laivus Viduržeminėj jūroj, kaltinant 
juos, kad jie veža Ispanijos liaudžiai gin
klus. Fašistai trokšta karo. Jie sten
giasi jį užkurti iš visų pasaulio galų. Jie 
stumia žmoniją į baisią katastrofą.

PANEVĖŽIS 
Sabalių Žudiko Byloje 

Tardymas Baigtas
š. m. balandžio 6 d. Svė

dasų valse., Visietiškių km. 
buvo išžudyta Sabalių šeima: 
Uršulė Sabalytė, Uršulė Saba- 
lienė ir jos duktė Eugenija 
Sabalytė.

Tiriant įvykį paaiškėjo, kad 
visas šias moteris nužudė tos 
pačios* šeimos tarnas žiukas- 
žiukevičius, 18 m. vyrukas.

Be žuvusiųjų šeimynoje dar 
liko trys broliai .ir dvi seserys,, 
iš kurių tik Aleksas Sabalis' 
ūkininkauja. Du broliai moko
si Kaune, vienas studentas, 
sesuo—Salų ž. ž. ūkio mokyk
loj mokytojauja.

Tardymo metu nustatyta, 
kad žiukas-žiukevičius kirvio 
smūgiais nužudęs visas tris 
moteris, vieną jų, Eugeniją Sa
balytę, dar dar prieš nužudy
mą kėsinosi išniekinti. Ji nu
žudyta tvarte, kur melžė kar
ves. Ten pat rasta apversta 
milžtuvė.

Po šių baisių darbų žmog
žudys grįžęs į trobas ir iš vie
nos spintos pagrobęs 48 lt., per 
pavasarininkų vakarėlį surink
tus pinigus. Kur tie pinigai pa
dėti, jis gerai žinojęs, mat, 
per vakarėlį buvęs kasininku.

Radęs mažai pinigų, žmog
žudys nusiminė, del viso savo 
žygio. Užsilipo į namų pasto
gę, ir čia, norėdamas nusižu
dyti, paliejo žibalo, padegė ir 
puolė į ugnį. Tačiau karščio 
paveiktas, jis šoko iš liepsnos, 
po to, dar užgesint spėjęs ug
nį ir svylančius savo drabu
žius, persirengė šventadieniš
kai ir pasiėmęs dar 7 tuščias 
degtinės bonkas, iš Sabalių 
ūkio pasišalino.

Neilgai trukus/ balandžio' kartu pef mėnesį 
10 d. žiukas-žiukevičius gele- nusiprausti, turi sumokėti 10 
žinkelių policijos buvo sulai- lt. Nepasiturinčiai šeimai tai 
kytas Klaipėdos stotyje, iš kur yra didelis dalykas.
tardymo reikalu buvo atga
bentas į Panevėžį ir patalpin
tas į s. d. kalėjimą.

Tardomas kaltu prisipažino, lės įvairių vertelgų-spekulian- 
žiukui-žiukevičiui kaltinamą-į tų, kurie turgaus dienomis, 

jį aktą prok. pad. Kubilius jau ! vos tiktai ūkininkams pasiro- 
surašė. Jis patrauktas kalti- džius turguje su maisto pro- 
namuoju pagal Baudž. Stat. dūktais (sūriu, sviestu, kiau- 
455 str. 5 ii' 12> punkt. ir jo šiniais), juos puolą,„kaip ama- 
pakeit. papild. 10 §. Byloje rai, prekes nuperka urmų iš
šaukiama 10 liudininkų ir 1. išgabena į Kauną, neduodami 
ekspertas. ’galimybes vietos gyventojams

Prokuratūros nutarimu Pa- saY° reikalams laisvai šių Pa
nevėžio Apygardos teismas 
šią bylą nagrinės be eilės.

raščiai — “Draugas” ir “Dar
bininkas?” Juk tiedu laikraš
čiai visuomet ir visuomet be 
sustojimo prunkštė visokiais 
purvais ant Sovietų Sąjungos. 
Na, o ką sakys Amerikos lie
tuviai darbininkai, ar jie ir 
toliau skaitys tokius laikraš
čius, kurie savo skaitytojus še
ria sufabrikuotais raštais, su 
šmeižtais, su neapykantos raš
tais, kurie skleidžia neapykan
tą tarpe darbininkų ?

Todėl Amerikos lietuviai 
katalikai pagalvokite, ką jūs 
skaitote? Jūs matote ir girdit, 
ką jūsų vadas vyskūpas Rei-

buvo 606 št. mažiau, 
1934 mt., viso 77,318 
1936 m. tik 75,630 št. Jų skai
čiaus mažėjimas aiškinamas 
kainų smukimu. Užtat melžia
mų karvių skaičius . kyla. Jų 
1936 m. visame krašte buvo 
47,416 št., tuo tarpu 1926 m. 
jų tebuvo vos 11,000! Vadi
nasi, per 10 metų skaičius pa
šoko net keturis su trupučiu 
karto!

Tatai aiškinama pieno ūkio
pagyvėjimu, dideliu pieno pro- nyS> kurįs atvyko iš Lietuvos, 

sako: “Sovietų Sąjunga yra 
saugotoja ir gelbėtoja Lietu
vos.” O kunigų laikraščiai, 
“Draugas” ir “Darbininkas”, 
šmeižia visokiomis nesąmonė
mis ir purvina Sovietų Sąjun
gą-

Todėl, katalikai darbinin
kai, skaitydami “Draugą” ar

į “Darbininką”, nieko gero ne
išmoksit, o dar . blogiau save 
suklaidinsite. Išmokti, suprasti) 
darbininkų klasę, sužinoti tei
singas pasaulines žinias, iš
mokti kovot prieš reakciją ir 
išnaudotojus, — reikia būtinai 
skaityti darbininkiškus laik
raščius—“Laisvę” ar “Vilnį”.

Vitkus.

duktų eksportavimu į užsie
nius.

Naminių paukščių skaičius 
beveik nepasikeitęs, nors kiau
šinių eksportas į užsienį padi
dėjęs beveik dvigubai, negu 
1935 m. Yra atsitikimų, kad 
Pieno Centras per vieną savai
tę eksportuoja net 5 milionus 
kiaušinių.

žvejyba taip pat gyvėja. 
Kovo mėn. Baltijos jūroje su
gauta 55,000 klg. žuvų už 
16,000 lt. Vien Kuršių marėse 
sugauta 29,260 klg. už 10,300 
lt. Kitur—18,500 klg. už 11,- 
500 lt. O per pirmą šių metų 
ketvirtį viso sugauta: 240,000 
klg. žuvies už 92,000 lt. Pra
ėjusiais metais per pirmąjį 
ketviitį sugauta 230,000 klg. 
už 78,000 It.

KAIŠIADORYS
Brangi Pirtis

Kaišiadorių gelžkelio pirti-

Seniausia Moteris

Waterbury, Conn
Paroda • »

Birželio 19 d. Waterbury
mi naudojimosi mokestis 1 lt. buvo gana daug suvažiavę iš 
(ne tarnautojams) stovi kai Connecticut valst. legionierių, 
kirviu įkirstas nuo pirties eg- Jie parodavo gatvėmis su or- 
zistavimo pradžios. Reikia pa- kestromis ir benais. Tasai 
žymėti, kad šis mokestis yra trukšmas tęsėsi iki sekmadie- 
per brangus, nes ne tarnauto- nio ryto. Lietuvių legionieriai 
jo šeima, susidedanti iš kokių

/| 5 asmenų, norėdama bent du
* i—i... žmoniškai

Panevėžio apskr. Smilgių 
valse. Su j etų dvare pas pil. 
Juchnevičių gyvena apie 120 
metų senutė Užpulevicienė. 
Senutė dar tvirtai jaučiasi, ge
rai girdi, tik jau kuris laikas 
nebemato. Ji dar daug atsime
na iš savo jaunystės kai dar 
buvo baudžiavą. .Praeities Už- j^^ne^a^TO

Baskai Atmušė Fašistus už 
10 Mylių nuo Bilbao

Bayonne, Francija. — As
sociated Press praneša, kad

* fašistai atakavo Ortuellų, 
’Baskijoj, 10 mylių į vakarus 

nuo Bilbao, bet liaudiečiai 
atmušė priešus, padarydami 
jiem skaudžių nuostolių.

Vasarinės Mintys apie 
Sveikatų

Japonijos Imperialistai Mėgina
Anglijos kietakakčiai paskelbė, būk 

Sovietų Sąjungos armija yra tik antraei
lės svarbos. Tuojau po to, ant Manču- 
kuo ir Sovietų Sąjungos Sibiro sienos 
prasidėjo japonų užpuolimai.. Į dvi die
nas tris kartus Japonijos kareiviai buvo 
įsiveržę į Sovietų žemę ir du kartus iš
provokavo Sovietų karo laivus ant Amū
ro upės. Kiekvienu kartu japonai—-man- 
čukiečiai buvo atmušti. Kada tik daugiau 
pasaulyj sutirštėja karo debesys, tuoj aus 
pasirodo Japonijos karo provokacijos.

Nazių ir Italijos lėktuvai 
bombardavo Carranza ir EI 
Mercadillo kaimus, kur įtai
syta prieglaudos pabėgė
liam nuo mūšių fronto. Fa
šistų oro bombos sudraskė 
50 moterų ir vaikų ir dau-

lių į vakarus nuo Bilbao. Su 
Baskijos milicija veikia As- 
turijos mainieriai.

KLAIPĖDA
Šiais Metais Numatomas 

Blogas Derlius
Klaipėdos krašto statistikos 

biuras praneša, kad tokiais 
blogais pažymiais šiemetinį 
žiemkenčių derlių galima ly
ginti tik su 1931 metų. Derliui 
pakenkė staigūs šalčiai, esapt 
plonam sniego klodui. Pava
saris taip pat neatitaisė žie
mos žalos: sausas oras ir ar
šūs rytų pusės vėjai smarkiai 
pakenkė žiemkenčiams ir ne 
į gerą išėjo vasarojams.

šalčių ir nepalankių vėjų 
išgadintų rugių ;pl0tas visame 
Klaipėdos krašte 19%, o kvie
čių — net 27%. Nė. kiek ne
geriau ir su dobilais bei lau
kiamu šienu.

Vasarojai įsėti gerai, nes 
sėjos metu oras darbams buvo 
palankus.

Pažymėtina, kad daugelis 
ūkininkų pristigo, gyvuliams 
šieno, šiaudų ir dobilų.

Baskų apsigynimo linija 
dabar eina nuo Ortųellos iki 
Gordejuelos, už desetko my- 

t ■ ' • •.

Bayonne, Franc. — Ang
lijos ir Franci jos karo lai
vai saugoja moteris, vaikus 
ir šiaip nekariškius pabėgę-1 
liūs, vežamus laivais iš San-' 
tanderio, stambaus Baskijos1 
miesto.

Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisionierius
Ne sykį mums besėdint .rezor- 

te arba viešbutyje arba šeimy
niškame name, kur svečiai susi
renka informališkoms diskusi
joms, girdime apie “mano pas
kutinę operaciją.” žmonės man
dagiai klauso, bet nerodo jokio 
žingeidumo. Dalykas interesuo
ja ir liečia vien tik pasakotoją. 
Klausytojai nei nemisliną apie 
tai, kas galėjo atsitikti priversti 
žmogų pasiduoti operacijai, 
greičiausia, jis kaip nors nepri- 
silaikė prie sveikatos reikalavi
mų.

“Aš ką nors negero užval
giau” visai neverčia žmogų aty- 
džiau prižiūrėti jo valgį. Nei 
“gydytojas sakė, kad aš per 
sunkiai dirbu,” verčia žmogų 
nors ant kiek ne taip sunkiai 
dirbti.

Bet kodėl nepasimokinti nuo. 
tų patarimų? Yra faktas, kad 
mes visi galime sutvarkyti sa
vo sveikatą. Visa beda guli: ta? 
me, kad mes visai apie tai rim
tai nemąstome. Daugumas žmo
nių atideda pasitarimą su gy
dytoju pakol reikalas juos ver
čia prie jo kreiptis ir kartais 
jau per vėlu. Ne sykį vien tik 
operacija juos išgelbėjo.

šita praktika atidėti pasitari
mą su gydytoju yra bloga; yra 
pavojinga. Jeigu tavo namuose 
ko trūksta, kaip greitai šeimi
ninkė pašaukia žmogų, kuris 
apie tai žino ir greitai pataiso. 
Bet kiek sykių mes blogai jau
čiamės ir neiname pas gydyto
ją, bet duodame skausmui vien 
sau išsibaigti. Tas blogas pa? 
jautimas gali būti ženklas ko
kios nors rimtos ligos.

Išmintingas vyras ir moteris 
lanko gydytoją, kuomet jie ge
rai jaučiasi. Jie kasmet pasi
duoda peržiūrėjimui ir seka gy
dytojo patarimus. Niekad neiš
girsite šituos kalbant apie “ope
racijas,” nes jie jų niekad ne
reikalaus. . • f.

Pamą^fy^e apie tai, ir dtjb-; 
kite gydytojui progą tave svei
ku

U

i.

gavo patį didžiausį pagyrimą. 
Gražu ir smagu tai girdėti, bet 
būtų dar geriau, jeigu /tie le
gionieriai stotų kovon prieš 
karą ir fašizmą.

Žmogus be Namų
Waterbury yra tokia vieta, 

kur vadinasi “eksčanž pleisu” 
arba prie “arkliuko.”

Ten visuomet, galima paste
bėti vieną Waterburio “profe
sorių” vaikštinėjant ir skai
tant laikraščius. New Yorke 
yra mada važiuojant traukiniu 
iš darbo skaityti laikraščius,' 
bet Waterbury tai ne mada, o 
ypatingai “profesoriui” einant 
skaityti. Ką jis veikia biure? 
Tokius žmones pas mus vadi
na “žmonėmis be namų.” (O 
gal ir be vieno balkio?) 
Organizuojasi Naujas Choras

Teko girdėti, kad “103” 
kliubas pradės organizuoti 

i naują chorą. Chorą vesti yra 
______ kviečiamas didelis muzikas p. 

Vokietijai ne taip Sekasi, kaip Juozas Savonis New Britaino 
councilmonas ir kartu Wa- 

| terbųrio “Mueller Conservato
ry of Music” mokytojas. Tai 

i pažanga lietuvių gy- 
. ... . ■ > '■ I 4 I (, - t ' 

Kas tas Juozas Savonis?— 
Juozas Savonis kandidatavo į 
New Britaino majoro vietą, 
bet nebuvo išrinktas. Ilgus 
metus buvo “councilmanu,” 
kurią vietą ir iki šiam laikui 
užima. Jis yra gabus muzi- 
skambina ant gitaros hawajis- 
kas,—smagu klausyti, kuomet ~ ~ ____
kas mėlio,dijas. Vartoja ir iįeįauSt piknike bus įvairių ul- 
daugiau muzikos instrumęntų. ^an(ižių gėrimų. Trys tymai, 
Dabartiniu laiku turi konser- — < ~
vatoriją, kurią lanko apie 500 
studentų. Dabar jis ves lietu
višką chorą, atsivesdamas į 
chorą nemažai savo daininin
kų. Be abejo, kad jis chorą su
gebės vesti tinkajnai, prisiei- 

|na tiktai palinkėti pasekmingo 
užpuolimo darbo užsibriežtame tiksle. 

Reinys aiš- Juozas Savonis dar jaunas 

aktyviai dalyvauja ir turi 
Jis yra de-

Atsirado Daug Vertelgų
Kaišiadoryse atsirado bega

dūktų nusipirkti. Būna atsiti
kimų, kad ' šie spekuliantai 
ūkininkus, vežančius *’ į turgų 
produktus, išeina pasitikti 
už miesto ir ten perka.

Baltimore, Md
Ji Mane, Vyskupas 

Reinys Sako

a

net

, .čia .atvyko vyskupas Mečis- bus žwii p aoUš'*Ows,''^’iš 
(Lietuyos). Vysk. Reipyš buvo Kas tas 
užklaustas apie politiką ir 
ekonominį gyvenimą ..Europoj. 
Į klausimus pirmiausiai atsa
kė sekamai: 
r o pavojus 
Vokietijos 
Reinys sako: 
vokiečių intervencija Ispani
joj, nepasisekus taip, kaip Vo
kietija manė, sulaikys Vokie
tiją nuo didesnių žygių išsto- 
jiųiui į karą Europoj.” Toliaųs 
vyskūpas kartoja: “Yra kal
bama, kad Vokietija atakuos 
Rusiją, bet tas atrodo negali
ma, kadangi Sovietų Sąjunga 
yra daug daugiau 
už Vokietiją.’’

Kas link nazių 
ant Lietuvos, vysk, 
kiną sekamai: “Jeigu Vokie- vyras, apie 30 metų. Politiko- 
t.ijos naziai užpultų Lietuvą, je ; ’? ‘ 
tai galinga Sovietų Sąjunga didelės reikšmės, 
visuomet pasirengus apginti mokratų partijas žmogus. 
Lietuvą, taipgi dabartinė su-, 
tartis tarp Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos duoda daug stipru
mo Lietuvai prieš nazius.” Kas 
link Ispanijos karo> vysk. Rei
nys sako sekamai: “Ispanijoj 

ilgai.”’.

“Didžiausias ka- 
Ęuropoj yra iš 

nazių.” Toliaus 
“Bet dabartinę

galingesne

laikyti.

Newark, N. J
Visi į Susivienijimo Pikniką

Šį vienintelį pikniką rengia 
Newark© trys darbininkiškas 
organizacijos, tai yra: Liet. ✓ 
Darb. Susivienijimo 8 kp., Jau- į 
nuolių 203’ kp. ir Literatūros j 
Draugijos 5 kp.

•J Įvyks sekmadienį, birželio 
27 dieną, “Old Cider Mill” 
Rarke, Uūion, N. J. (prie Ma
plewood Ir Vaux Hali).

Kadangi dabar eina verba
vimas naujų narių į Susįvieni- I 
jimą, tai dėl artesnės pažinties 
su Newarko ir jo apylinkės 
lietuviais, bus šitas smagus 
pažmonys. Piknikas įvyks, ne- i 
žiūrint, kad ir lytų, nes pądyi? j 
gubinta pastogė ir dįdžiaąaia/ 
šokių salė visus paslėps iąųol 

is ivainu uz-

Newarko, Broqklyno ir 'Eijza-/ 
betho, jaunuolių loš bolę ūž( 
čampijonatą. “Grenadiers- or-Į 
kestra grieš šokiams.

Programą išpildys Sietyno j 
Choras.

Busas No. 10 nuo Broad St. ■ 
priveža prie pat parko, o įei
tas iš Irvington centro “V aux 
Hali Union,” ant “Vąųx Hali/ 
Road” išlipkit po kairėj. Visųrj 
bus iškabos: “Lithuanian Pic-Į , 
nic.” \

Rengėjai

1

f

9

4

1

f

Darbai
f

Daug Waterburio lietuvių 
streikuoja. Vienų dirbtuvių 
darbininkai daug ką laimėjo, 
kitur dar streikuoja.

konfliktas $ąli tęstis dar labai Darbai labą} sumažėjo, 
ilgai.” ■ ’ ? daug darbininkų atleidinėja.

Kiek galima suprasti vyskū- Smarkiai organizuojasi C.I.O. 
po Reinio pareiškimą kas link unija. Kapitalas jaučia kažką, 
Europos padėties šiandien, tai bet aš visgi, norėčiau, kad į 
aiškiai* matom,* .* kad * Sovietų Waterbury atvyktų net pats 
Sąjunga yra Lietuvos motina. J- Lewis. Tuomet

Klaipėdos k r ą š t e ark]ių 
skaičius kyla. 1935 m. krašte 
buvo 31,313 arklių, o jau 1936 
m. 31,830, vadinasi, 517 ark
liais daugiau. Bet jei žiūrėti 
1913 metų, tai tada arklių 
skaičius buvo dar ' didesnis, 
būtent 35,540. 1930 m.' buvo 
mažiausia, vos 28,755 arkliai.

Kiek kitaip yrą su raguo-ir apgynėja’Lietuvos. dintų.
• čiais. 1913 metais ragųpčių < Na, o ką sakys-kunigų laik- |

26 Nazių Karo Laivai Spie- f
piaci Pnrhiffslnnnčiasi Portugalijon

Lisbon, Portugaliją. - 
Associated Press žiniomis 
atvyksta dar desėtkas Vo 
kieti jos karo laivų į pietinė,

Waterburio kariniai laivai toj priepla r 
biau išsiiu- koj (kur jie spiečiasi kaSovietų Sąjungą yra užtarėja darbininkai dar labiau išsiju- koj (kur jie spiečiasi 

veiksmam prieš Ispanij L 
respubliką). "Juozelis. i
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Keturios Seserys iš Guernicos
Įlašo Johannes Buckler
<eletas tūkstančių baskų .

i pančių žmonių būrius, igai pradėjus bombarduo- 1

Tuojau išgirdom praga
riškų kulkosvaidžio tratėji
mų, kuriuo iš lėktuvo šaudė

, baskų civilius gyventojus, 
rancūzų laivais yra atvež-1

plaukimo vietas ir tėvams ne Albacete .kareivinėse yra vie- 
taip rūpi jų vaikų sveikata va- nas lietuvis-žydas, kuris devy- 
saros laiku.

Ir panašios naudos apteiktos praleido (kaipo politinis kali- 
per WPA plaukimo vietas Mi-. n\s) ’ kitas lietuviškas žydas 
lan, Tennessee valstijoje; Tupe- priklauso francūzų sekcijai. 
Io, Mississippi valstijoje; Port-,TaiP Pat yra vienas lietuvis jū- 
land, Oregon valstijoje; New reivis, pirmiau tarnavęs Vokie- 
Haven, Connecticut valstijoje; tijos laivyne. Jis čia atvyko 
Frederick ir netoli Ardmore sausi° mėn. pradžioj ir tapo 
Oklahoma valstijoje; Athens ir sužeistas. Pavardžių gerai ne- 
Augusta, Georgia valstijoje;
Norwood, Massachusetts valsti
joje; Roswell, New Mexico val
stijoje; Syracuse, New Yorko 
valstijoje; De Kalb, Rockford, 
Galena, Ottumwa ir Mendota, 
Illinois valstijoje, ir daug kitų 
vietų.

WPA užbaigė net 248 naujas 
plauki mo vietas. Skaitant 
mažas braidžiojimo vietas vai
kams ir pasimaudymui pakiban
čius, WPA, FERA ir CWA jau

Du tūkstančiai užmuštų, 
šimtai sužeistų ir sužalotų 
Guernicos gyventojų yra to 
liudininkai. Tų taip pat gali 
paliudyti šimtai į Prancūzi
ja pabėgusių baskų.

Kas sako, kad Guernicų, 
mūsų Guernicų, sugriovė 
baskų milicija, yra šmeižtas 
baskų kareivių, kurie stovi 
Biskajos fronte ir gieda 
mūsų laisvės dainas, kurio
se prašoma šventojo, Kuz

kadi šalies globėjo, kad Gu
ernicos ąžuolas, kuris, yra 
demokratiškos laisvės sim
bolis, išskleistų savo apsau
gančias šakas virš visų pa
saulio tautų. Šį medį baskų 
tautos himne mes vadinam 
Gernikako arbola.

Tai tokias žinias man ge
gužės 22 d. suteikė keturios 
gailestingosios seserys iš 
Guernicos.

nis metus Lietuvos kalėjime

dvidešimts penkerių ir dvi
dešimts septynių metų mer
ginom, gatvėje bombos par- 
mušta.

Bomba abi merginas, iš 
tikrųjų, visai sudraskė į ga
balėlius, sužeista ir krau
juos paplūdusi motina įpuo
lė į ligoninę rėkdama dėl 
savo vaikų.

Mes aprišom žaizdas vie- 
Jie nam trejų metų berniukui, 

tuojau iš visų pusių pradėjo i Angel Luis Badiola, kuris 
pilti rankinėm ant motinos rankų buvo 

* | kulkosvaidžių kulkų iš lėk-

o po to lėktuvas, numetęs 
i ar šešias bombas, 

nuskrido. Po aštuonių mi
nučių mes pamatėm visų 
septynių lėktuvų eskadrilę, 
atskrendančių iš tos pat pu
sės, iš kur buvo atskridęs 
ir pirmasis lėktuvas.

a ir apgyvendinta* Francū- 
ijoj. Daugumas jų apgy- 

Jendirtą Francūzijos pietų 
J/airic /apylinkėse, bet da- 
įs nugabenta net į Bretanę, 
paikus į Francūzijų atlydė
jo keletas baskų kunigų, 
nokytojų ir gailestingųjų 
‘eserų. Jie juos ir dabar 

4fl-rios gailest. seserys iš 
ernicos, atlydėjusios bas- 
vaikus, porai dienų bu- 
atvykusios į Paryžių ir 
aš gavau progos su jo- 

s pasikalbėti. Mūsų pasi- 
Ibėjime dalyvavo Baski- 

r.į vyriausybės atstovas 
•ancūzijai Rafael Picaveo.

1 Tai bus dvi seserų poros, 
.finos baskų mergaitės: 
^adelupė ir 

aBtf____
nįa Achabal’aitės.
'iGvadelupė Urkiola’itė 
. Abejo jų visų vardu. Ji 
•ūba ramiai, aiškiai ir tvir- 

nįi. Ji man papasakojo: 
wMes keturios gailest. sese
rs savomis akimis matėme, •r į- '

ip buvo sunaikintas, su
plautas mūsų mylimasis 
*ii estelis Guernica ir mes 

Irime nors menkomis savo 
sfomis kiek galima plačiau 

^kleisti teisybę ir paneig
tas žinias, kurios, matyt, 
ziiga valia yra platinamos. 
oMes visos, kaip gailestin- 
nkios seserys, buvom pri
artės prie nacionalinės 
)r£kų partijos milicijos ir 
pjs dirbom Karmele Deuna 
foninėj Guernicoj. Šian- 
)?n mes esame Ispanijos 
?bėgėlių vaikų kolonijų
wyboj.
/isM tikra, kad per pas- 

‘tines savaites nuo balan
so 26 d., tos nelaimingos'. 

fenoSj kada buvo sugriauta Tačiau jų gudaris — taip 
įernica, Franko lėktuvai vadinami baskų kareiviai — 

herojiškom pastangom, pa
dedami Bilbao gaisrininkų, 
kurie tuojau atvyko, pasise
kė išgelbėti.

Kadangi bombardavimas 
vis nesibaigė ir visai buvo 
negalima šį pragariškų puo- 

, limų atlaikyti, tai mes ir tos 
juos kur nors laukuose ‘ dvi seserys, kurios buvo tar
iate. i nyboj ligoninėj su daugeliu

sužeistųjų nubėgom į rūsį.
Mes pabrėžiame, kad Gu

ernicoj buvę baskų milici
ninkai iš pat pradžių neap
sakomom pastangom sten
gėsi gesinti gaisrus ir padė
ti sužeistiesiems, paimti už
muštuosius ir visukuo padė
ti gyventojams, nežiūrint

ui

n
ii

t

Guernicų [ 
granatom ir bombom.

Tai buvo vokiečių lėktų-i tuvų sužeistas. .Po trijų.dfe- # c von MilKnrx vmnorn no vnivnvai, kurie nuo šio momento 
be pertraukos skraidė virš 
miestelio, tai pakildami 
aukščiau, tai nusileisdami 
žemiau ir darė pasibaisėti
nai žiaurų darbų. Bombar
davimas tęsėsi iki 7 vai. 40 
min. vakaro.

Visų tų 3 vai. laikų Guer
nica, iš tikrųjų, buvo po kul
kosvaidžių kulkų, sprogs-

nų Bilbao mieste jis mirė.
Viena moteris Gilar Aju- 

ria, sunkiai sužeista ir vi
sai apkvaišusi atėjo į ligo
ninę; jos vyras krito už
muštas prie pat jos kojų. 
Tų patį momentų, kai jie iš
ėjo iš savo namų, prie jų 
sprogo bomba.

Mes taip pat suteikėm pa
galba vienam civilinės gvar
dijos viršininkui ir jo žmo-

Daugiau Plaukiojimo 
Vietų Amerikai

Nė vienas paveikslas seno
viškos Amerikos nėra užbaigtas 
be senoviškos plaukiojimo duo
bės. Jaunimas visuomet turėjo 
plaukimo vietą karštame ore 
pasimaudyti. Daug augusių 
žmonių visus jų vasarinius pa
simaudymus gavo visokiose vie
tose, tam tikslui jie vartojo

Puikus parkas, nesenai WPA 
užbaigtas Toledoj, turi naują 
plaukimo vietą, kuri gali aprū
pinti 1,400 žmonių kasdien.

Pernai Wapato mieste, Wash
ington© valstijoje, karštligės 
epidemija vertė vaikus maudy
tis vandeniu aplietose grabėse, 
nes jie geresnės vietos neturėjo. 
WPA plaukimo vieta jiems pa
statyta.

Kiti Washington© miestai ne
turėjo jokių plaukimo vietų, 
apart pavojingose Columbia

atsimenu. Jie žadėjo sueiti į 
vieną būrį ir nusitraukti foto
grafiją. Gaila, kad man neteks 
būti su jais.

Trockistai—Priešai
Manau, jog žinote, kad turė

jome šiokių tokių maištų Kata- 
lonijoj; bet jie yra nuraminti. 
Vis tai trockistų darbas. Jie 
didžiausi mūsų priešai, baises
ni ir už fašistus, o skelbiasi, 
būk esą darbininkų gynėjai ir 
t.t.

r* !

mi

■i i | 
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pastatė net suvirš tūkstantį vi- | 
šokių pasimaudymo vietų. Dau- Nepalaužiamas _Pasiryži- 
gumas tų vietų turi apsaugoto- 
jus ir plaukimo instruktorius. 
Didesnis skaitlius plaukimo vie
tų veda prie sveikesnės ir links
mesnės Amerikos.

WPA Informacijų Biuras.

I

abelnai lai-

mus

Vyras po kelių dienų mi-

Mes galime paliudyti, kad

Rašyti” (paruošta D. M. Šo-

<

Ji buvo

neperlaužia-
kuodidžiau-

r t

Jis tarnauja 
Jo 

Kanadoj. Kitas 
yra iš Jungtinių 
tėvai paeina iš 
Jis jau nuo va-

(Tąsa iš 1 pusi.) 
nuo praeitos vasaros gyve-

- - - . „ ‘UAnXi’iiw iv nnrlflrYnwniniii CHIOS VirSlIUIlKlU 11 JO ZII1O"------Izabele Ur- tanam r padeganeiųjų 1 buv0 įtaikiu.
la’itės ir Angela ir Lu-i bolPbT lietumi. 1

karščiau ir karš- 
Mes

vin i . . . 1U Guemica perskrisdavo
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Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ 
Sekmadieni, 5 September

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

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (Ji4y)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

: Rengia Bostono apielinkes draugijų 
apskričiai naudai dienraščio ‘Laisvės’.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Scranton 

Apylinkėje Piknikas

SEKMADIENI. 18 JULY
VALLEY VIEW PARK 

Inkerman, Pa.
Dalyvaus chorai iš Philadel- 
phijos, Brooklyn©, Shenan

doah ir bus Wyomingo 
merginų oktetas

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

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

Vienas Almei'ijos (Ispanijoj )budinku, sugriautas Vokietijos 
fašistu karo laivo bombardavimu.

i
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Jos griovė ir naikino na- j®1 1S lėktuvo rankine grana- 
mus ir žudė žmones, kurie ta* 
bėgo gatvėmis, plentais ir Vyras po kelių dienų mi- 
laukais. Apie septintų va- re Bilbao ligoninėj, 
landų vakaro Guernicoj jau 
degė beveik visi namai. Ši didelis skaičius kitų žmonių, 
liepsnų jūra, lydima griū
vančių namų ir sprogstan
čių bombų, sudarė neapsa
komai tragiškų vaizdų. Ke
letas namų, kurie po bom
bardavimo liko sveiki, be
veik visi priklauso fašis
tams. Taip pat nebuvo pa
liestos baskų milicijos ka
reivinės ir amunicijos fabri
kas. Jų lėktuvai nebombar
davo.

Miesto valdybos namai, 
kuriuose buvo labai svarbus 
baskų tautinis archyvas, vi
si sugriauti ir ugnis sunai
kino visų vertingąjį archy
vų. Ugnis sunaikino gražia 
šv. Jono bažnyčią. Taip pat 
bombos buvo pataikę ir už
degę nuostabiai gražių ir 
puikių šv. Marijos bažnyčių.

pbomis apmėtė daug Ba- 
Įjos kaimų. Jie viskų nai- 
įio ir gaisrais degino, kas 
į jiems pakeliui pasitaikė. 
Sukilėliai kulkosvaidžiais 
j lėktuvų šaudė visus civi- 
JĮ gyventojus, nežiūrint 
Lio amžiaus jie būtų, jei

formaliu laiku Guernica 
Sėjo 6000 gyventojų. Ta- 
Ai balandžio 26 d. joj bu- 
į ^pie 12’000 žmonių. Mat, 

jg pabėgėlių iš Guipuz- 
vvJos ir Biskajos buvo at- 
vę į Guernicų ir, be to, tų 

miestely buvo turgus, 
rriemica buvo už aštuo- 
a! ■ • "IA 7 l V* AUvC* L/UVU CVOvvlV i VA UVJUlAlUj A A VAI A Vi. A AA A V

A^kos kilometrų nuo fron-1 nuolatinio pavojaus jų gy- 
ttt;jki tos dienos lėktuvai vybet
4jVruemica persknsaavo Kai pagaliau bombardavi- 
labai aukštai. Balandžio mas pasibaigė, visi sveiki 
d. rytų Franko lėktuvai likę gydytojai, gailest. sese- 
bardavo anylinkėj kele- 
aimų. Todėl ir mūsų ka- 

ligoninė buvo pilna 
raus amžiaus ir įvairių 
ų sužeistųjų, kuriems 
buvo suteikiama pirmoji 
alba, o paskui jie buvo 
mi į Bilbao ligonines, 
mūsų dirbom ligoninėj, 
tos dvi tų dienų buvo 
os.

oie pusę penktos valan- 
pietų virš Guernicos 

lVodė vienas dviejų mo- 
b lėktuvas, kuris skrido 

ėtų į šiaurę. Jis skrido
* » žemiau, negu papras- 

e skraidydavo. Atrodė, 
jis skristų žvalgybos 
lis. Tas dalykas mus 
=ft)ino. Bažnyčių varpai 
ėjo skambinti, praneš- 

apie pavojų. Dalis gy- 
jy slėpėsi rūsyse, o ki

li miestelio ir slėpė- 
iais ir krūmuose, 

buvusios tų dienų 
asislėpėm po vienu

krūmu.

rys, kunigai, vaistininkai ir 
kareiviai viskų, kų tik galė
dami, darė, kad padėtų su
žeistiesiems.

Mes Matėm širdį Dras
kančių Scenų

Žmonės buvo taip pasibai
sėjimo apimti, kad jie atro
dė lyg suakmenėję. Jie net 
neverkė prie sudraskytų jų 
artimųjų kūnų. Jie negalėjo 
verkti, nes ašaros buvo su
stingę. Žmonės atrodė lyg 
bepročiai, jie negalėjo su
prasti, kas įvyko. Baimė 
buvo nugalėjusi juose tikro
vės pajautimų.

Mes galim nurodyti fak
tus, scenas, kurias mes ma
tėm, įvykius, kuriuose mes 
dalyvavom. Mes čia keletu 
jų papasakosim, kad ir tie, 
kurie mums gali netikėti, 
matytų, jog mes čia tiesų 
sakom.

Mes matėm vienų 55 metų 
našlę Gasteiz’ienę. Ji buvo 
su dviem savo dukterimis:

kurių dalį mes pažinom, o 
kitų nepažinom, buvo atvy
kę į ligoninę daugiau ar ma
žiau sužeisti ir mes jiems 
čia suteikėm pagalbų.

Mes matėme, kaip daug 
įvairaus amžiaus žmonių 
žuvo po griūvančiais na
mais arba buvo sudraskyti 
gatvėse ar aikštėse. Mes 
matėm vienų slėptuvę, kuri 
dar nebuvo visai baigta sta
tyti, bet kurion subėgo žmo
nės iš baimės ir ten visi bu
vo sumalti.

Visi asmenys, kurie tų 
dienų buvo Guernicoj, gali 
paliudyti, kad būriai gatvė
mis ar laukais bėgančių 
žmonių buvo apšaudyti kul
kosvaidžiais iš žemai skren
dančių lėktuvų.

Mes liūdi j am, kad mes 
pačios tvarstėm sužeistus 
gydytojus, kurie pasiaukoję 
gelbėdami sužeistuosius, bu
vo patys pašauti. Mes sutei
kėm pagalbų vienam sužeis
tam kunigui, į kurį pataikė 
kulka, kai jis mirštančiam 
teikė sakramentus.

Šiandien mes esam toli 
nuo tos baisenybių vietos, 
mes turim uždavinį būti 
prie mūsų tėvynės pabėgė
lių vaikų, kurių dalis yra 
našlaičiai, o kitų tėvai ka
riauja fronte. Mes prisie
kiam visu kuo, kas mums 
yra šventa: Guernica, ba
landžio 26 d. po pietų buvo 
sunaikinta vokiečių lėktuvų.

■Mes visai negalim supra
sti tų žmonių ir laikraščių, 
kurie abejoja dėl šios teisy
bės ir dėl šių žiaurumų kal
tina baskų milicijų. Guerni
cų tikrai sunaikino vokie
čių lėktuvai, kurie yra gen. 
Franko tarnyboj.

upes, prūdus ir ežerėlius. Grei- ■ upės vandeniuose, ir kasmet ten 
tas išsivystymas fabrikinių, dideli skaitliai žmonių priger- 
miestų per pereitus 50 metų , davo. Dabar Wenatchee, Okano- 
atėmė arba sunaikino daugumąI gan, Lyle ir Kelso turi WPA 
šitų naturališkų plaukimo pa- 
rankumų. Upeliai neprieinami 
arba subjaurinti nuodingomis 
srutomis, ir nekurios iš kelių 
liekamų vietų yra mirtinai pa
vojingos. Mūši; municipališki 
apskričiai kiek galėjo stengėsi 
aprūpint plaukimo ir pasimau-' 
dymo parankumų savo žmo
nėms, bet per depresiją jie ne
turėjo pinigų pakol federal© val
džia pradėjo savo darbo progra
mą. šimtų miestų ir miestelių 
tėvai naudojasi šita proga pri
statyti bedarbius prie darbo ir 
naujos WPA plaukimo vietos 
vietos (pools) visur randasi.

Daug iš šitų plaukimo vietų 
(pools) yra mažos ir pritaikin- i 
tos susiedijų parkams ir mo
kykloms, kuomet kitos didelės 
ir puikios. Nekurios yra moli- 
nės-rūšies konstrukcijos, kurių 
pastatymas mažai tekaštavo, ir I 
kitos cementu padrūtintos ir ' žmonių vargus,

“Priekalo” Reikalai ir Literatūros 
Platinimas Vasaros Metu

įtaisytos su vėliausiais vandens 
valymo būdais, su naujos rūšies 
lyjančiomis maudynėmis ir apsi- 
rėdymo kambariais. Jos turi ne 
gilias chemikališkas duobeles, 
per kurias maudyto jas turi 
vaikščioti ir tas sulaiko išsivys
tymą taip vadinamos “atletiš
kos kojos.” žmonės gali lankyti 
šitas municipališkas vietas už- 
dyką visą laiką, arba tik prieš 
piet, arba kitom valandom už 
mažą mokestį. Milionai jaunų ir 
senesnių žmonių per visą šalį 
dabar gali gėrėtis senovišku va
sariniu pasilinksminimu, puikiu 
pasimaudymu, be kurio gyveni
mas prigrūstuose miestuose 
kartais būtų nepakenčiamas.

WPA plaukimo vieta Astori- 
joj, Long Islando, nupiešta kai
po “puikiausia tam tikslui vie
ta visame pasaulyje.” Yra 
165x330 pėdų, gana didelė vi
soms čampioniškoms lenktynė
mis. Laiko beveik du ir pusę 
miliono galionų vandens, moks
liškai filtruota. Yra dvi mažes
nės vietos, viena plaukimui ir 
kita nardymams (diving) ir ga
li aprūpinti net 6 tūkstančius 
žmonių kasdien.

“Priekalas” — mėnesinis si atsakė į paraginimų ir 
žurnalas, išleidžiamas lietu
vių kalba Maskvoje, SSRS. 
Formatas 6x8 colių, paran
kus nešiotis kišenių j. Spaus
dinamas ant geros popieros. 
Įtalpos turi daug ir nesuda
ro storos knygos. Tokiu bū
du paranku visuomet turėti 
su savim kišenėje.

“Priekale” telpa daug la
bai naudingų raštų: moksli
nių straipsnių, apysakų, ei
lėraščių, knygų peržvalgų 
ir tt.

“Priekalas” ypa tingai 
daug rašo apie Lietuvą: jos 

, jų kovas, 
apie fašistų žiaurumus ir tt.

“Priekalas” duoda daug 
žinių iš viso pasaulio, žin
geidžių straipsnių jame 
randasi apie Sovietų Sąjun
gų ir jos mokslinius atradi
mus.

Minėjau, jog “Priekalas” 
yra knygelės formoje. Va
saros metu einant kur pail- nybė?” (A Bimbos), “Ar 
sėti į parkų labai paranku Stebūkai Pagydo?” (R. Mi- 
pasiimti su savita ir tyram žaros), “Ispanija” (V. An- 
ore. poilsio metu smagiai pa- drulio) ir “Kaip Skaityti ir 
siskaityti. Tuomi praplėsite Rašyti” (paruošta D. M. Šo- 
savo žinojimų. Na, o juk ži- lomsko.) 
nojimo tikrų faktų mums,, 
darbininkams, būtinai rei
kia. Ypač, kuomet susidu
riam su skirtingos sriovės 
žmonėmis.

“Priekalas” duoda platin
tojams 30 nuošimtį., Metinė 
prenumerata tik $1. Pavienį 
numerį norintieji gauti —- 
prisiųskite 15c štampų. Už
sakymus su pinigais siųski
te sekamu antrašu: Geo. 
Kuraitis, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

“Priekalo” skolininkams 
buvo pasiųsti paraginimo 
laiškai atsiteisti. Beveik vi-

prižadėjo atsiteisti. Bet, de
ja, tik pora draugų išpildė 
prižadus. Todėl ir vėl pri
menu draugams, kad būtų 
ant tiek geri ir greitai kaip 
tik gali atsiteistų. Kurie ne
gali visus antsyk užmokėti, 
tai mokėkite po biskį, kas 
savaitė. Bet, draugai, susi
mildami skaitykitės bent su 
savo prižadais!

Platinimas literatūros va
saros metu, draugai, netu
rėtų būt apleistas. Žinoma, 
vasarų sunkiau parduoti 
stambios knygos. Tai reikia 
bandyti pardavinėti bro
šiūros. Vasaros metu žmo
nės sueina kur nors parkuo
se bei miškuose, tai stambių 
knygų nenorės pirkti, nes' 
neparanku nešiotis. Kas ki
ta su mažom: jas lengvai 
gali įsidėti į kišenių ir neš
tis. Patartina šiame sezo
ne platinti šias brošiūras: 
“Komunizmas Ar Krikščio-

naši žurnalas “Šviesa,” lei
džiamas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Lite r a t ū r o s 
Draugijos. Visa čia sumi
nėta literatūra galima gau
ti “Laisvėje,” 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Vaka
rinių valstijų draugai visa 
tai gali gauti dienraščio 
“Vilnies” išleistuvėj, 3116 
So. Halsted St., Chicago, Ill. i

Geo. Kuraitis. I

Lietuvio Jaunuolio Laiškas 
Iš Ispanijos Apkasų

jau 
na Ispanijoj ir yra buvęs mū
šių fronte, o dabar lanko mo
kyklą.
Daug žydų Tautos Jaunuo

lių iš Lietuvos
Albacete mieste randasi ke

liolika lietuvių, kurie dirba au
tomobilių garaže kaip mechani
kai.

Fronte taip pat yra jaunuo
lis Lietuvos žydas, atvykęs iš 
Kanados. Jis iš Lietuvos išva
žiavęs 1929 m.
pirmosios pagelbos stotyj. 
tėvai gyvena 
lietuvis-žydas 
Valstijų; jo 
Druskininkų.
sario 16 d. randasi fronte.

Tai matote, mes čia pusėtinai 
lietuvių turime.

mas Sumušti Fašizmų
Kova dar tęsis gal kelioliką 

mėnesių, kol Franco gaus bėgti, 
nes jam vis 
čiau darosi, 
mime.

Ūpas pas 
mas, pasiryžimas 
sias.

Jau po 12 vai. nakties, ir rei
kia gultis.

Atleiskite už mano laiško 
menką turinį ir blogą rašymą. 
Aš esu sveikas, drūtas ir link
smus, jog gavau progą vėl su
grįžti į frontą ir tęsti kovą 
prieš fašizmą. Man pirmiaus 
neteko ilgai būti fronte, tik 8 
dienas, nes tapau sužeistas; bet 
patyriau pusėtinai daug per tas 
dienas. Dabar, sugrįžęs iš mo
kyklos, su žinojimu daugiau ka
ro teorijos galėsiu daugiau ir 
pagelbėti Ispanijos liaudžiai 
triuškinti fašizmą.

Mano adresas toks kaip ir 
Bunni. Gaila, kad neteko as
meniškai atsisveikinti su Jumis. 
Siunčiu geras dienas ir linkė
jimus visiem draugam.

Salud!

Didieji Piknikai
Brooklyn, N. Y.

Sekmadieni, 4 liepos (July)
ULMER PARKE 

Rengia dienraStis “Laisvž”



Puslapis Ketvirtas nxisva

Įžanga 40 Centų

Foot of 25th AvenueULMER PARK

J. BULAUKA
P h i 1 a d e Iphijos Lyros 
Choro mokytojas. Jo va
dovybėje Lyros Choras 
pakilo narių skaičiumi 

ir puikiai išsilavino 
dainavime.

B. L. ŠALINAITĖ 
B rook lyno ir Newarko cho

rų mokytoja.

PirmacL, Birželio 28, 1937 <

I L.

Laisvės Piknikas Brooklyne
Didžiausias Lietuvių Piknikas Brooklyne Yra "Laisvės” Piknikas

įvyks Sekmadienį, 4 Liepos-July
Bus daug svečių iš kitų miestų. Busais atvažiuoja iš Waterbury, New 

Haven, Philadelphija, Scranton, Wilkes-Barre, Paterson, Newark, 
Harrison, Elizabeth, Bayonne, Linden ir iš kitur

DVI 7 KAVALKŲ ORKESTROS GRIES ŠOKIAMS
Programoje dalyvaus Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., Sietyno Choras iš Newark, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck 

N. Y., ir Aido Choras iš Brooklyno.

ALDONA KLIMAITĖ 
Mokytoja Pirmyn Choro 

iš Great Neck

Piknikas Prasidės 
10 valandą ryto ir tęsis 

iki 12-tai vai. nakties

Piniginės Dovanos 
prie įžangos bilieto

Muzika nuo 2-ros 
valandos po piety iki 

12 valandai naktį.
Dovany proga pasinaudos 

vien tik tie, kurie iš anksto 
pirks bilietus.

Piknikas Bus West End, Coney Island, 15 Blokų Nuo Didžiausių 
Pasaulyje Maudynių

BROOKLYN
KELRODIS: Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu (Bridge) tiesiog 

Flatbush Avenue iki Prospect Park. Pervažiuokite Parką ir pasisukite į 
Ocean Parkway, važiuokite iki Bay Parkway, sukitės po dešinei ir važiuo
kite iki galo kelio, sukitės po kairei į Cropsey Avenue iki gatvekarių linijos ir 
čia bus 25th Avenue. Po dešinei rasite Ulmer Park.

TRAUKINIAIS: Iš WiUiamsburgh imkite 14th St. požeminį traukinį 
ant bile stoties ir važiuokite iki Union Square, New York City. Išlipę pa
imkite West End traukinį iki 25th Avenue. Tie kurie ims Broadway “L” 
važiuokite iki Chamber St. ir paimkite Coney Island traukinį iki 36th St., 
paskui mainykites ant West End Traukinio iki 25th Avenue. Iš New Yorko 
miesto važiuojant, imkite B. M. T. traukinį West End ant Times Square 
stoties ir važiuokit iki 25th Avenue. Išlipę eikite po dešinei iki parko.

DIRECTIONS FOR AUTOS: From New York City, cross the Manhattan 
Bridge and ride down Flatbush Avenue to Prospect Park. Ride through 
the Park to Ocean Parkway till Bay Parkway is reached, then turn to the 
right and ride down to the end of the road, then turn to your left to Crop- 
sey Avenue to the car tracks and that will be 25th Avenue. There to the 
right is Ulmer Park. :

DIRECTIONS BY TRAIN: From WiUiamsburgh, take the 14th Street 
Subway at any station to Union Square, New York City, and change for 
West End Train to 25th Avenue. Those taking the Broadway “L” go to 
Chambers Street and take the Coney Island train to 36th Street, then 
change for West End Line to 25th Avenue. From Uptown New York, take 
Subway, B.M.T. Line, West End Train, at Times Square and get off at 25th 
Avenue. Then walk to the right to the park.



Clement Vokietaitis

8

GARSINKI!'ES “LAISVĖJE

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

pinigines dovanas prie įžangos bilieto.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ALWEISS
Brooklyn, N. X.

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

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

nes ant rytojaus šventė

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

padėti platinti kalbamus tikietus.

Control L4w a!
St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

ANGELO M. GIULIANO
St. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONA VICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties.

Gyvenimo Apvilta
Požeminis.

Senas Vincas.
s

de-

no-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(151-152)

Ei

No.

con-

Pittstono Angliakasių Žinios

inkanps tiek mažąi

siekia daug desėtkų tūkstan
čių dolerių.

Tai va, kodėl darbininkai 
apvagiami. Tai va, kas jų duo
ną ryja.

sau,

LAWRENCE, MASS. 
Dailės Mylėtojams!

Knygelių veikalo “Iš Meiles” gali
ma gauti pas A. Vcčkys, 1 Keilhau 
Ct., Lawrence, Mass, Tas veikalas, 
kaip daugumai žinomas—yra vienas 
iš geriausių. Kadangi skaičius yra 
aprubežiuotas knygučių, tai duodama 
tik darbininkiškom organizacijom. 
Apie kainą klauskite virš pažymėtu 
antrašu.

FRIEDMAN
Brooklyn, N. Y.

W. C. LITZINGER
Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Kurie norite važiuoti j “Laisves” 

pikniką, 4 d. liepos, Brooklyne, ma
lonėkite greitai pasipirkti tikietus, 
kad komisija žinotų iš anksto kiek 
važiuos, tai gausime daugiau maši
nų. Turime du busus, daugiau busų 
negalime gauti. Tikietus galite gauti 
pas drg. Tureikienę, 143 Pierce St., 
W. Scotch, 134 W. Master St., A. J. 
Smitas, 5809 N. Fairhill St., J. S. 
Rainys, 110 W. Thompson St., 
Mulokiutė, 2316 E. Margaret St.

(149-151)

HENRY RUSSO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hcVeby given that License No. 
RW 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcdholic Beverage Control 
Law at 137 Leonard St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bo consumed on 
tho premises.

FELIX LASAUSKAS
137 Leonard ptreėt Brooklyn, N. Y.

Gal- 
i ima $42,476; 

vice prez. Nash — $23,410; 
antras vice prez. Connolly — 
$15,000; aštųpni direktoriai —

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 yaj. iji ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. . . >

__ ,__________I Law la! 
Borough of Brooklyn, 

ip

WORCESTER, MASS.
ALDLD, LDS, Aido Choro nariai 

ir visi “Laisvės” skaitytojai, rėmė
jai susirinkite pirmadienį, 28 d. bir
želio. Įvyks specialis susirinkimas 
“Laisvės” pikniko reikalais. Visi da
lyvaukite Lietuvių Svet., 29 Ehdicott 
St., 7:30 vai. vak.

NOTICE is hereby given that License 
RL 7808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to bo 
sumdd on the premises.

FANNIE ONUFRICHUK 
and ALEXANDER CHICHKAN 

(Eagle Restaurant)
123 Glenmore Avė. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711—13th Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

JOSEPH CRASHKOFF 
(Crashkotf’s Quality Grocery) 

7711—13th Ave. ■ Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be ^consumed off the premises.
338 Reid Ave., 

/ -----
NOTICE is hereby given that License No. 

, GB 5015 has been issued to’the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at f>6 
New York Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER RĘIDT .
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1219 has been issued to tho undersignėd 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Nevins St., Borough of Brooklyn, County 
df Kings, to be consumed on the pre
mised; 1

CHRISTIE GALLO,
341 Nevins St. Brooklyn, N. Y.• \_________ ’___ < ■ »
NOTICE is hereby given that License No 
GB4908 has been issued to the undersignod 
to sell beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic’ Beverage Control 
419 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed toff th* 
premises. ’ •

MAX
419 Myrtle Ave.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4479 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bovėk’Age Control Law at 51 
Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off tho pre- 
mi scs«

ERMJNIO SCUTARI
51 Buffalo Avenue,_________Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB5314 has been issued to the undersigned 

... to sell beer at retail under Section 75 oi 
18.03.1 the Alcoholic Beverage Control Law at 119 

wrlrlln Montague St., Borough of Brooklyn. Coun- oteli QlQZlUjU ryKHU |ty of Kings, to be consumed off tho pre
mises .

JULIO GARCIA
119 Montague St., 'Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1062 has been issued to the undersigned 
to.‘sell beer ą'nd wine at tetail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Cort- 
tro) Law at 440 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premise^ .

440 Humboldt St., '■

darbia) ąkęs pąųūqąuq|u, ąp- Komp. prez 
bminkams tiek mažąi, siundė tųqs la?her metams
.00 4 dienas fle flafeąf yW Rq Huųčiją ir

oiha, kiti gauna ir po ĮąųĮcia teismo, vargiai ^įė bus 
o už dieną ir biskį dau-, apjcaliinti ’ Jcoąipanij-1
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LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails

»8., Birželio 28, 1937 PuBlanls Penktai

I Apsakymėlis)
U (Pabaiga)
į i “Tai dar turėsite laukti tris kvoterius 
Lalandos—penkiolika minučių lig 
jsimts. O ar toli norite važiuoti?” 
' “Tik iki miestelio B.”

“As irgi iki ten važiuoju. Jeigu 
rite, tai pavėžėsiu.”

“Labai ačiū.”
Jai įsisėdus, išsiėmiau cigaretą 

pasiūliau ir jai. Ji paėmus cigaretą ir 
oadėkojus, bandė sukoncentruoti savo 
'jsijušĮnimą, bet nepajėgė tatai padary

ki ir man prikišus degtuką prie jos ciga- 
eto, jos lūpos virpėjo ir cigare tas šoki
ojo pirsuose. Man metus rimtą žvilgs- 
į jai į akis, ji lyg ir susijaudinus, mi
ndę akis žemyn, truputį linkteldama 
aivą, o aš dibtelėjau:

i “Pilnai suprantu jus ir apgailestauju, 
ad neradote išeities.”
į “Ar tai tas prakeiktas kvailys ir jums 
pie mano nelaimę išbliovė?”
' “O, ne. Aš tik girdėjau, ko jūs jieškote
• apgailestauju, kad nerandate.”
“Ot, tau ir gyvenimas,” atsidūsėjus 

radėjo ji ir tęsė: “Nespėjai apsivesti, 
)sidžiaugti vienas kitu ir apsikrauk 
aikais, prisirakink save prie vygės ir 
Jidyk visą savo amžių, kaip kalėjime.... 
au nevalia pasiliuosuoti, nes įstatymai 
įleidžia ir bažnyčia draudžia—nuodė
mė. Štai, kad ir šis, atsiprašant—dakta- 
as, perša man net keturis vaikus, o pats 
ps tik vieną tesiaugina.”
i“Aš irgi jam tą pastebėjau, tai jis at- 
kė, kad jo moteries kaičia, nes ji ne- 
nti kompetentiška gimdymui.”
“Tai tik išsisukinėjimas ir veidmainys- 
.... Visi tie, kurie piestu stoja prieš 
mdymo kontrolę, nei vienas daugiau 
.augina, kaip du, vieną arba—nei vie- 
». Veidmainiai ir tiek... Tik tu, dar- 
ninko žmona, apsikrauk vaikais, kaip 
sta vištukais, ir kudakuok į jų vargą 
ūrėdama.
“Aš esu tikra,” tęsė ji, “kad kiekviena 
teris, su mielu noro sutiktų būti vieš- 

, vietoj, dėti kiaušinius ir atiduoti 
»s tiems, kurie leidžia įstatymus prieš 
adjhno kontrolę, lai ima, peri ir augi- 
.... (Jie mane į pasiutimą veda! Aš su- 
irnavosiu!”
“Kreipkitės prie kito daktaro.”
“Ar jūs manote, kad nesikreipiau ? Šis
U penktas iš eilės.”
“Ir nei vienas neapsiėmė?”
“Trys, kaip ir šitas, visai atsisakė, o 
i apsiėmė, bet... Vienas pareikalavo 
ptyniasdešimts-penkių dolerių, o kitas 
so šimto.”

Čia mudviejų kalba nutrūko ir ji, pa
tylėjusi valandėlę, nei tai skūsdamosi, 
nei tai išmetinėdama, vėl pradėjo:

“Kreipiausi ir į tam tikrą ligoninę, bet 
ir ten tie durni įstatymai. Sako, kaip pa
gimdysi šitą ir dar vieną, tai męs tave 
paliuosuosime nuo gimdymo ant visados, 
bet jokiu būdu ne dabar.

“Tikėkite manim,” tęsė ji, “kad mano 
gyvenimo tikslas sudužo, kaip veidrodis, 
nukritęs ant akmens... Mano ateitis 
tamsi, apsiniaukus ir surūgus.”

“Galbūt, kad jūs perdaug prastai, vien
pusiškai, tik iš blogosios pusės, žiūrite į 
ateitį?”

“Visai ne.... Aš negaliu įsivaizdinti 
sau, kaip aš galėsiu pragyventi tik iš 
savo vyro uždarbio, dvylikos dolerių sa
vaitėje, su mažu vaiku? Tai pragaras, o 
ne gyvenimas! Dabar, jam uždirbant 
dvyliką dolerių, o man—dešimts, galima 
gyventi. Bet jokiu būdu ne iš dvylikos 
dolerių trims. Jeigu niekur negausiu pa- 
gelbos, pati gelbėsiuos! Juk toks juodas, 
surūgęs, be jokios ateities gyvenimas, 
skaudesnis ir už pačią mirtį... Pasiseks, 
tau, dieve, dėkui... Nepasiseks, spjauk 
ant tokio gyvenimo ir baigta. Tokiame 
atsitikime, nors vyrą, kurį aš taip myliu, 
paliuosuosiu iš to pragaro!”

Moteriškaitė, uždėjus stambesnį kirtį 
ant žodis—pragaro, nutilo. Valandėlę pa
tylėjus, ji vėl pradėjo:

“O, kaip aš buvau puikiai išsisvajojus 
sau tą ideališką meilę ir gražų šeimyniš
ką gyvenimą, bet... Tos mano svajonės 
kaž-kur dingo realio gyvenimo sutemose, 
išnyko, kaip sapnas tame gyvenime atsi
budus.”

Tai baigus ir valandėlę patylėjus,, pa
prašė, kad paleisčiau, paačiavo už viską 
ir pradėjo tolintis. Palydėdamas ją aki
mis, ‘ pradėjau mislyti:

“Ne tave vieną, nabagyte, apvylė pa
ties gyvenimo realybė. Ne tu viena 
įstrigus, kaip musė į voratinklį, blaškai
si, kremtiesi jieškodama išeities, bet vel
tui. ... čia įstatymai, čia negalėdama už
mokėti daktarui už patarnavimą, nori ar 
ne, bet patsai gyvenimas rakina tave 
prie vežimėlio nei sibiriową prie tačkos 
ir tu neturi jėgos pasiliuosuoti.

“Tokia jau gyvenimo ironija, be jokios 
atgailos, plaka moteris. Mes gimstam ne
tik prieš savo, bet ir savo motinos norą 
ir mirštam bijodami mirties. Mes nori
me mylėti, džiaugtis vienas kitu, džiaug
tis gyvenimu, bet vėl priversti bijoti, 
kad ta meilė nevirstų ašaromis, gyveni
mas—pragaru!”
Kovas, 1937, Gibbstown, N. J.

Baigiama Laikraščių Adre- 
suotojų Streikas Pittsbur- 

ghe, Pa.
Pittsburgh, Pa.—Dienraš

čių adresuotojų-išsiuntine- 
tojų streikas buvo laikinai 
uždaręs visus tris Pittsbur- 
gho angliškus dienraščius. 
Bet birž. 24 d. streikieriai 
nubalsavo grįžt darban to
kiomis sąlygomis kaip pagal 
esamąjį kontraktą, kol už
sibaigs derybos tarp darbi
ninkų ir dienraščių leidėjų, 
tarpininkaujant miesto val
džios atstovam. Streikie
riai reikalavo daugiau al
gos.

Ewen Kasyklose
iose kasyklose dirba 14,000 

^bininkų. Ji priklauso The 
n anglies kompanijai. 

£al kontraktą, čia mainie- 
‘i turi uždirbti ne mažiau 
.15; leiberiai—$6.38; kom- 
hi£ni—tąrpe $5.Q0 ir $5.65 

septynias valandas darbo, 
it milžiniška didžiuma, iš- 
iriant kompaničnus, teuž- 
ba tik tarpe $4.00 ir $5.00. 
del čia eina bruzdėjimas 

lapiją. Biržei. 19 d. 
sttSirinkimą ir nu
tęsti savo “due 
ktd viršininkams, 

tinkamais keliais, 
ipmpanįją atitaisyti 

pagal kontrakto

14 kasyklose
kasyklos išbuvo uždary- 

virš 6 metus. Jos taipgi 
į Pittston kompanijos. Jose 
)davq 14,000 dąrfcininkų. 
•ar jos atidarytos ir 4irt>a

policija sergsti mainą. Beje, 
šią kasyklą operuoja kontrak- 
torius.

Tai savo rūšies Harlan pa
vietas, Kentucky valstijoj.

Areštuoti “Policijantai” — 
Mušeikos

The Pittston kompanija, pa
lyginamai, maža, bet ji užlai
ko gaują policijos”—mušeikų. 
Jie apginkluoti. Jų “darbas” 
— saugoti kasyklas ir kompa
nijos žemę. Ir jie saugsti. Jie 
taip ištikimai dirba kompani
jai, kad nieko neužleidžia ant 
kompanijos žemės. Kas drįsta 
pasirinkti anglies ar šiaip už
eina, tai tuos jie areštuoja ir 
muša, kaip gyvulius. Nesenai 
du mušeikos, Watson ir Brp- 
gan, pasigavę ant komp. že
mės sumušė darbininką, Frank 
Trusch, iš Dųryea, Pa. nuląuž- 
dami jam nosį ir apdaužy^ą- 
mi sprandą “bląckjąkiąjs”. 
Sumušę, jie areštavo, nuvedė į 
Pittstoną pas aldermaną Kat- 
kąąską įr ap^ąltmę ąuyežė i 
WilkeS-BarriU kalėjimą.

Šis darbininkas (žįTioipą, be
darbis) likęs Dą)jU^ųq|u ąp

ski, lietuvys) yra vienintelis 
Pittstono aldermanas, kuris 
taip uoliai tarnauja tos kom
panijos policijai ir už uždėji
mą kojos • ant komp. žemės 
baudžia po $18.50. O darbi
ninkai tik tada užkelia koją 
ant tos “šventos komp. že
mės”, kada jiems reikia pasi
rinkti anglies iš išmatų ir med
galių. Bjauri sistema!

Darbininkams nei Šipulio, 
o Kompanijoms Viskas

Nesenai ši kompanija pasi
skelbė, kam ji priklauso. Pa
sirodo, kad ji yra Midamerica, 
Alleghany ir kelių geležinke
lių korporacijų rankose iki su 
viršų 87 nuošimčių. Reiškia, 
biedna ir iki ausų skoloje. Dėl 
tos priežasties ji skundžiasi 
negalinti konkurencijos vesti 
su kitomis kompanijomis ir to
dėl turinti skriausti darbinin
kus vogdama algas, spausda
ma darbe. Kada ji taip “bied
na” ir skolose paskendusi, kad 
darbininkams nevalia nei iš
matų pasirinkti nei žmoniškų 
algų gauti, tai kitai pusei, biz
nio vairuotojams,* ji 
duosni. 
algos:

Komp. prezidentas

Q už dieną ir biskį dau- apkaltinti JęopiRatiijai tarnau- $io,ovo; aštųpni curęKtonai — 
); už bile prasitarimą už janČių teisėjų. Bet naujanybė $74,833 algomis ir po $2,980 
ą ar už mažas algas, veja- yra tame, kad yra apskųsti, už kiekvieną" posėdį; keturi 
laukan; trigubai lupama į kas reiškia to žmogaus drąsą į “tik oficialai” — $3(5,800. Na, 
sprogstamą medžiagą; la- ir kas yra pirmu tokiu įvykiu 1 o kiek dar mušeikų algos ir 
daug bosų, o tie persekio- šioj apielinkėj. Pažymėtina ir amunicija bei žemesnių viršį- 
'arbininkus visu įnirtimu;tas, kad Katkauskas (Katkow- 'niąkų algos siękia? Tos irgi

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
AlcdhOlid Beverage Cohtrdl Lhw at 105 Ho^l 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt Stręet, Brooklyn, N. Y.

_ __ >_____________ _
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage - • - 
123 Navy 
of Kings, 
123 Navy
NOTICE is hereby given that License No 
GB4876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 oi 
tho Alcoholic Beverage Control Law al 
210 Fulton St., Borough of Brooklyn, Count) 
of Kings, to be consumed off the premises

FREDERICK MORRISSE
210 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB-4499 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law al 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EHRLICH
442 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at. retail, under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumea off the 

.premises.
HANS HALLER

215 Knickerbockei- Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB-5260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5410—8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

FRED JENSEN
5410—8th Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
2501—East 19th St., “ 
County of Kings, to 
premises.

ARCHIE 
2501 East 19th St.

NOTICE is hereby given that License No. 1 
GB-4821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the. 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8776 has been issued to the undersigned 
to -sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HANS R. HASE
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-4969 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Contfol Law at 
81 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
promises.

OXLORD DELICATESSEN, INC.
81 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
GB-7723 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 oj 
tho Alcoholic Beverage Control Law af 
981 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON GREENFIELD
981 Fulton Street Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB4982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 479 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH GOLD
479 Central Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB8402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 7517*— 
5th Avenue Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GUISEPPE PALISI
7517—5th Avenue Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Soction 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D. Borough of Brooklyn, County 
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

ELI MORDEN
3010 Avenue D Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5328 has been issued to the undei'signed 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Avenue N, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

WILLIAM HASSELBRACK
4718 Avenue N Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6336 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT & HARRY KATT
6336 Avenue N Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.* 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 71 La
fayette Ave., Borough of Brooklyn, Conuty 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL M1LMOE
71 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

“Laisvės” Piknikas Maynard, Mass.

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

Piknikas Įvyks Sekmadienį

Liepos 4 July, ant Rytojaus Šventė
BUS VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

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

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

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

Rūgšti ruginė, s n/d i ruginė, cielų kviečių, čielų rugių, sen
učiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
<ėksų-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.
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Puslapis šeštas Pirmad., Birželio 28, 1937

NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
‘Laisve Nekontroliuoja 

Draugijų Parengimų
Užpereitą sekmadienį įvyko

Martin Luther

Mokslo Baigtuvės Išžagino ir Apiplėšė

Thompsono Kavinės Ves 
Derybas su Unija

WPA Suaugusių švietimo 
Projekto dėka daugelis suau
gusių žmonių turėjo progų pa
simokinti dalykų, kurie jiems

. . Draugystės seniau nebuvo prieinami. Tas
piknikas. Tą pačią dieną^ įvy- atsiekta pritaikant ________
ko ALDLD 1 kuopos išvažiavi- grupėms tinkamas valandas

atskiroms
mas Forest Parke.

Po pikniko, pirmadienio va
karą, susiėjau su dviem drau
gais, kurie yra kalbamos drau
gystės nariai. Pradėjo man iš
metinėti, kad laisviečiai su
rengę išvažiavimą tą pačią 
dieną.

Gal būti tuodu draugu ne
žino, kad “Laisvė“ nieko ben
dro neturi su tuo parengimu. 
“Laisvė“ spausdino tikietus, 
taipgi garsino abu parengi
mu, kaip komisijų buvo pri
duota. Tačiau parengimų lais
viečiai negalėjo kontroliuoti— 
juos rengė dvi savystovios, nuo 
“Laisvės“ n e p r i k 1 a usomos 
draugijos.

žinoma, kad sykiu parengi
mai negerai ir ateityje turėtų 
būti to išvengiama.

Kaip Galima Išvengti?
Brooklyno ir apylinkės pro- 

gresyvės organizacijos, kliu- 
bai ir draugystės turi Sąryšį 
ir tas Sąryšis tvarko parengi
mus, turi knygą, kurion surašo 
parengimų laiką ir vietą. Są
ryšio knygon užregistruotą 
dieną jokia kita iš progresy
vių draugijų {neužims.
Prigulėjimo Tvarka ir Sąlygos

Draugystė ar kliubas išren
ka vieną atstovą, kuris visuo
met turi lankyti Sąryšio komi
teto posėdžius. Taipgi draugi
ja prisideda su $5 įstojimo ir 
yra pilna Sąryšio dalininke. 
Sąryšis ruošia parengimus, ku
riuos bendrai remia visos pri
klausančios kuopos ir draugi
jos. Likęs nuo parengimų 

_ pelnas padalinamas propojr- 
cionališkai toms draugijoms, 
kurios turi įdėjusios po $5.

Draugija gali turėti atsto
vą, kuris dalyvaus komiteto 
posėdžiuose, kad žinoti, kada 
organizacijų kas rengiama, 
taipgi registruoti savo paren
gimus ir neprisidėjus su pen
kine, kaipo šėru, bet neprisi- 
dejusios su šėru draugijos ne
gaus dalies pelno nuo Sąryšio 
bendro parengimo, tik prisidė
jusios su šėru dalinai pelnu.

Patartina ir Martino Luthe- 
rio Draugystei prigulėti tame 
sąryšyje, tuomet bus išvengta 
dviejų parengimų tą pačią 
dieną.

Draugijos, išrinkusios at
stovą priduokite jo vardą ir 
antrašą sąryšio pirmininkui d. 
J. Valatkai arba atsiųskite se
kamai : Draugijų Sąryšis, 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y. 

Dalyvis Laisvietis.

pamokoms ir įsteigiant klases 
jiems prieinamose vietose sa
vo susiedijoj.

{Ėjusieji pradinį anglų kal
bos mokslą ir prisirengimo pi
lietybei kursus turės sezono 
baigtuvių ceremonijas šio pir
madienio vakarą, 28 d. birže
lio, E. D. High School, kam
pas Marcy Ave. ir Reap St.

Rep.

Marie Hansen, 24 metų, 
tarnaujanti pas Kleinus, 2307 
Avenue M., pabudus apie 4 
vai. ryto pamatė prie lovos 
stovint didelį vyrą su britva 
prie pat jos gerklės. Ji atida
rius burną šaukt pagelbos, bet 
jis laikydamas britvą prie ger
klės ir grasindamas papjauti 
—išžaginęs. Paskui susirinkęs 
iš jos piniginės $23 išėjo. Pir
miau jis buvęs apėjęs jos sam
dytoji] kambarį ir susirinkęs 
apie $100.

Piktadariui išėjus, mergina 
pradėjo šaukt pagelbos. Atbė
gus jos samdytojams, mergina 
nuvežta į ligoninę.

Majoras Nepatenkintas 
WPA Darbų Mažinimu

BMT Darbininkai už 
Transporto Uniją

Menininkai Sėdėjimo 
Protestuose

Birželio 25, Arcadia Svetai
nėje, buvo BMT transporto 
darbininkų mitingas, į kurį su
sirinko apie septyni tūkstan
čiai darbininkų.

šį mitingą sušaukė Trans
porto Darbininkų Unijos ko
mitetas, kuris yra dalimi CIO.

Kalbėtojų buvo septyni nuo 
įvairių BMT transportacijos 
šakų. Jie davė raportus, nuro
dydami, kiek kuriame lokale 
ar šapoj yra darbininkų susi
organizavusių į Transporto 
Darbininkų Uniją.

Paskutiniu kalbėtoju buvo 
atstovas nuo T. D. Unijos. Jis 
nurodė, kad jau apie 85 nuo
šimčiai BMT darbininkų susi
organizavę į T. D. Uniją. Po 
prakalbos perskaitė rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama, kad 
BMT leistų darbininkam nu- 
sibalsuoti, už kokią uniją jie 
nori. Taipgi rezoliucijoj pa
teikta ultimatumas, kad BMT 
turi duot atsakymą iki 28 d. 
birželio, nes Transporto Dar
bininkų Unijos komitetas turi 
phteikt reikalavimus sutrum
pinimo darbo valandų, pakė
limo algų ir abelnai pagerini
mo darbo sąlygų. Ir jeigu 
BMT nesutiktų su reikalavi
mais, tai T. D. Unijos komi
tetas šauks BMT darbininkus 
į streiką.

Rezoliucija tapo priimta 
vienbalsiai, su didžiausiom 
ovacijom.

Mitingą atidarė 20 min. iki 
9 vai., pasibaigė 10 min. iki 

valandai.
Reporteris.

dar- 
pro-

Kalbėdamas Sąmatų Tary
bos mitinge* majoras LaGuar
dia atsiliepė apie atleidinėji
mą iš WPA darbų, kaipo “ap
gailėtiną“ dalyką. Jis kritika
vo reakcinių kongresmanų pa
stangas suversti krizio naštą 
ant atskirų miestų, sumaži
nant federates paskyras WPA 
darbams.

Kas liečia New Yorko mie
stą, majoras pasakė: “New 
Yorkas prisideda daugiau, ne
gu kuris kitas miestas šalyje.“

Taryba nubalsavo liepos, 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais 
išteisti miesto pašalpai $26,- 
474,600, iš kurių $15,983, 600 
turės būt gauta iš miesto iždo. [

Kita rezoliucija reikalauja 
$4,800,000 WPA reikmenims 
bėgiu sekamų 6
Taipgi numatoma pakėlimas 
algų Šalpos Biurų Darbinin
kams. Dabar jos siekia nuo 
$18 iki $28 į savaitę.

Po mitingo buvo nurodyta, 
kad paskyros šalpos reika
lams yra visu milionu dolerių 

j mažesnės, negu buvo pereitais

menesių.Keturių meno projektų 
bininkai masėmis eina į 
jektų raštines ir ten apsistoja 
sėdėjimui tol, kol administraci
ja padarys žingsnius pakeiti- . 
mui desperatiškos menininkų l 
padėties, kurioj jie atsiduria 
su atleidimu iš WPA darbo.

Septyni šimtai tokių protes-, trimis mėnesiais. Tačiaus šal- 
tuojančių penktadienį apsibuvo 
administracijos raštinėj, 122 E. { 
42nd St., N. Y. Kiti 500 per-! 
pildė Haroldo Šteino, meno pro
jektų vyriausio vedėjo raštinę, 
235 E. 42nd St. Jie ten žadėjoį 
pasilikti iki nuo jų delegacijos
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Iš Simpatijos Unijai 
Apleidžia Vietas

Savininkai 13-kos Thompsono 
kavinių didžiajame New Yorke 
sutiko pravesti balsavimus dar
bininkų pasirinkimui unijos po 
to, kaip darbininkai pagrąsino 
streiku. Balsavimai įvyko 25 
birželio. Iš 260 galinčių balsuot 
234 dalyvavo balsavimuose ir 
137 pasisakė už uniją, 96 prieš.

Unija reikalauja pakėlimo 
algų, pagerint darbo sąlygas, 
8 vai. darbo dienos ir unijos 
pripažinimo.

REIKALAVIMAI
Reikalinga dviejų patyrusių mer

ginų dirbti restauracijoj už bufeto. 
Kreipkitės po numeriu 222 Fulton 
St., Brooklyn, N. Y.

(150-151)

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

FOTOGRAFAS
Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

pos Biuro atstovai tikrino, 
kad pereitais trim mėnesiais jie 
sutaupinę arti pusantro miliono 
ir esą sumažėję pašalpos reika
lavimai, tad sudėjus kartu taup- 
menis ir naujas paskyras už- 

: ~ .“ .teksią aprūpinimui dabar
iš Washington© ateis iš vyriau-' esančių ant pašalpos ir pri-
sios administracijos gautas pa
žadas veikti jų reikalu.

Šokėjų badavimo proteste iš 
17 belikę tik 7 penktadienio va
karą po penkių dienų badavi
mo. Kiti 10 išvežta į ligon- 
bučius nuo išbadėjimo.

Brooklyno šalpos raštinėje, 
285 Powell St., 40 bedarbių 
pradėjo sėdėjimą antradienį ir 
ten tebebuvo penktadienio va
karą. Iš lauko kas vakarą buvo 
masiniai pikietai ir mitingai, 
kuriuose skaitlingai dalyvauja 
apylinkės gyventojai.

sidėsiančių atleistų iš WPA.

Hearstas Išmes 300 
Darbininkų

Nori Pravesti Laivų 
Statėjų Rinkimus

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iž senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
jgeidau j am a. 
Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvoki.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

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

VALANDOS: 2—4
Nėra valandų sekmadieniais.

NATURAL - LAX - HERB TEA
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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 daii- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip: *
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N<Y.

Telephone: EVergreen 8-1770

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.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C g

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja 

karnai ir už prieinamą kai
Parsamdau automobilius v 
parėm, krikfitynom ir kitokiem) 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Hearstas, jaunasis, buvęs lei
dėjas dabar sustojusio eit New 
York American atsisakė 300 
ten dirbusių darbininkų imti 
prie kitų savo laikraščių.

Iš to skaičiaus 130 yra re
dakcijos darbininkai ir 170— 
ofiso. ’’ j

Reikalavimai buvo primti 500 
Hearsto darbininkų susirinkime 
ketvirtadienį ir .keturiolikos lai-1 
kraštininkų delegacijos, su New! 
Yorko Laikraštininkų Gildijos 
prezidentu Carl Randau, sekre
toriumi Tom Cassidy ir pildan-j 
čiuoju sekretoriumi Milton 
Kaufman priešakyje, reikalavi
mai buvo įteikti Hearstui.

Reikalauta neišmesti darbi
ninkų dėl sujungimo laikraščių, 
pratęst 5 dienų 40 valandų sa
vaitę į kitus departmentus, 
kad visos Hearsto laikraščių 
išleistuvės dalyvautų paėmime 
atleidžiamų darbininkų.

Hearstas sakėsi “svarstysiąs“ 
tik darbo laiko pasiūlymus. Gil
dijos atstovai pareiškė, kad 
toks atsakymas “nepatenkina“ 
reikalavimų.

NOTARY
PUBLIC

Tel. SuKK 2-0783 
Home Tel.

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobiliui 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

Apylinkės Darbo Taryba ban
do pravesti Robins Drydock Co. 
darbininkų balsavimus už pasi
rinkimą unijos.

Kompanija siūlo Yard Wor
kers Uniją, kuri yra priedan
ga kompaniškai unijai. Už tai 
kompanija ir siuntinėja savo 
agentus po stubas įkalbinėti 
darbininkus stoti į YWU ir 
įbauginti darb. žmonas, kad ne
leistų vyrams susidėti su CIO 
unijomis. Bet unijistai yra įsi
tikinę, kad didžiuma darbinin
kų vis vien balsuos už CIO ir 
jie deda pastangas išaiškinti 
jiems CIO programą.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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?Išbuvęs 20 metų žydų Ligon- 
bučio Direktorių Taryboj Louis 
Strauss, kasininkas, padavė sa
vo rezignaciją Tarybai ir apie 
tai praneša unijai sekamai:

“Aš simpatizuoju streikie- 
riams, bet Tarybai nesiskaitant 
su mano reikalavimu kooperuo
ti su unija—aš nusprendžiau 
rezignuoti.“ Prieš paduodamas 
rezignaciją, jisai kovojo Tary
boj už pradėjimą derybų su 
Ligonbučių Darbininkų 
kuri veda streiką jau 
vaičių.

Šokėjai Nešė Grabus

Gomperso bokalas už CIO

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA
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Unija, 
15 sa-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

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

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempllorių 8e

417 Lorimer St., 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 Vakaror;

Šimtas WPA šokėjų išėjo 
protesto demonstracijon prieš 
panaikinimą WPA darbų, ket
virtadienio vakarą 11 vai., pa
čiu ėjimo iš teatrų laiku. Jie 
buvo apsitaisę juodais kostiu
mais su baltais apvadais, per- 
statydami giltines ir nešė juo
dus grabus su užrašais: “Ba
do Streikas Pasiekė 80-tą Va
landą — Protestuokite Prieš: 
Atleidinėjimą iš WPA Dar
bų.

Pienas Amerikos Politiniu 
Kalinių Vaikams

Senio Sam Gomperso atmin
tis, neigi jo išauklėto patai
kant industrijos ponams Gree- 

~ no (AF of L prezidento) pa- 
“Laisves” ofise bi kada galima stangos nesulaikė seniausį ša-

gauti šiuos užsieninius 
laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungbs

Kaina už egzempliorių 3c.

lyje cigarų dirbėjų lokalą nuo 
prisidėjimo prie CIO. Boka
las 144, masiniame narių mi
tinge, nusprendė eiti su pro
gresyviu darbininkų judėjimu 
ir didžiuma balsų prisidėjo 
prie CIO.

Lokalas sutverta lapkričio 2, 
1875 metais, šešiais metais 
pirmiau sutvėrimo AF of L. 
Gompersas buvo pirmutinis lo- 
kalo prezidentas. Dabar, vei
kiausia, Grenas ištvos lokalą 
iš AF of L, nes pas jį nei jo 
komitetą nėra simpatijų norin- 
tiem organizuot neorganizuo
tus.

Šiandien baigiasi trijų die
nų rinkliava, kurios tikslu bu
vo nupirkimas pieno Amerikos 
politinių kalinių vaikams. Ai
šku, tų trijų dienų negana, 
darbas paramai politinių kali
nių šeimynų privalo eit ir to- 
liaus.

Atsišaukdamas paremti po
litinių kalinių šeimynas, Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas sako:

“Tūkstančiai vyrų, nuteistų 
nuo vienos dienos iki viso am
žiaus kalėjimo, yra tikri dar
bininkų klasės didvyriai. Tie i 
žmonės yra nuteisti už pas-' 
tangas išgauti savo žmonbms 
ir vaikams maistą, pastogę, { 
drabužį ir pragyvenimui rei-į 
kalingą algą. Didžiuma iš jų; 
yra kovingi unijistai. Jų iško-j 
voti atsiekimai yra visos dar-! 
bo klasės gerovei. Dėlto visų 
darbininkų yra pareiga pa-, 
remti tų kovotojų šeimynas, 
kada tų šeimynų maitintojai 
pateko į kalėjimus už visų rei
kalus.

Persistatydamas apdraudos 
agentu plėšikas įėjęs pas Mrs. 
Golden, 383 Hewes St. ir pa
sisiūlęs “paglamonėti“. Jai pa
sipriešinus, pagrąsinęs ledo 
skeltuvu ir įsakęs atiduoti pi
nigus. Išsinešęs $30. Plėšikas 
buvęs jaunas, gražiai apsitai
sęs vyras.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
ir salę del po žermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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