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KRISLAI
Gausim Išrišimą! 
Pasakysim Teisybę. 
Filozofas apie Mus. 
Ko Norėjo Pilsudskis? 
Šmeižtai.

R. Mizara

•f i j 
11 birželio

teisingi
ir ku-

Apie komunistus ir komuniz
mą dabar yra visokių filozofi- 
jų ir pažiūrų. So. Bostono 
“Darbininkas” šitaip aiškina: 

...nežiūrint kai (tur būt: 
kaip—M.) mes pasmerktume 
komunizmą, negalima urmu 
pasmerkti komunistų, kurie 
yra Dievo sutverti žmonės, 
turį nemirtingą sielą. Jei 
žmogus kalba kai jis yra įsi
tikinęs ir tvirtai tiki, kad tai 
tiesa, jis yra teisingas žmo
gus... (“Darb.” už 
25 d.)

• Taigi, mes esame 
žmonės. Tą pripažįsta

tįnigų laikraštis. O jeigu mes tei- 
\ si n gi, tai galėsime įeiti ir į 
* dangaus karalystę (gal su lai
šku ir ten bus respublika).

, Kai nueisime prie dangaus 
vvartų, be jokios baimės pasisa- 
aįkysime šventam Petrui, kas 

e, o jei reikės ir partijinį
ilietą parodysime. Jis, kaip ir 

| So. Bostono “Darbininkas”, pri- 
} pažins, jog mes esame teisingi 

d žmonės, ir kovojam prieš netei- 
sybes.•*a ______

Mes jam dar daugiau pasa
kysime, būtent, kad lietuviški 
»xkunigai yra neteisingi. Jie pa

laiko išnaudojimo sistemą, jie 
remia Ispanijos fašistus, jie 

^šmeižia Sovietų Sąjungą, kur 
jdarbo* žmonės steigia socialisti- 
Hnę sistemą.
t) Priminsime šv. Petrui ir tai, 
nkad kunigų viršyla, pragotas 
>eKriušas, užgyrė Smetonos su
šaudymą keturių Lietuvos dar
bininkų vadų ir reikalavo, kad 
alkstančiai jų būtų sušaudyta!

Bet yra ir kitokių pažiūrų 
Vienas filozofas (pa- 

s£ės neminėsime) pareiškė, 
. fa “komunistai jau visai at- 
I JLo savarankiškai protauti...” 

, tiek tenka pasakyti: Bet 
niekad nesinaudojo ta di

džiąja išmintim, kuri liejasi iš 
po pastogės, esančios ant Hois
ted ir 18-fos gatvių (Chicago- 
je) kampo!

Europos spauda rašo apie 
1919 ir 1920 m. Pilsudskio su 
yaltagvardiečiu gen. Denikinu 
Tarytus planus nuvertimui So
vietų sistemos Rusijoj.

Sulyg tais planais, Lietuva 
gurėjo būti įsteigta “laisva 
kunigaikštija,” po Lenkijos 
į»“globa.”
( Jei Sovietai būtų buvę nu
versti, aišku, tuomet ir,Lietu
va būtų patekusi po Varšavos 
iponų “globa.” Kitais žodžiais: 
bt būtų Lenkijos dalimi.

tol neis iš fabriko, kol savi-

Italų Fašistai Pasakoja, būk 
Liaudiečiai Nuskandinę 

Jų Laivą

, Streiklaužių organizacija, pa
gadinusi “Constitutional Edu- 

’tional League,” išleido bro- 
Arą, pavadintą: “Join the CIO 
‘d Help Build A Soviet Ame-

Johnstown, Pa. — Camb
ria plieno fabriko streikie- 
riai šaukiasi mainierius pa
dėt jiems masiniai pikietuo- 
ti fabriką.

tBrošiura, aišku, pilna melų 
’Iškraipymų. Daugiausiai puo
das John L. Lewis, CIO pir- 
jinkas.
įmonės, kurie leido šitą šlam- 

I aišku, pasirįžo pakenkti

CIO unijoms ir visam pažan
giajam darbininkų judėjimui.

Jie griebiasi melų ir falsi
fikacijų. Brošiūros autoriai, 
pav., padaro Jack Stachel, vie- ' darbininkų. Unijos organi- 
ną komunistinio judėjimo vei- zatorius Milton Arons sako., 
kėjų, CIO direktorium Pa. vai- jog streikieriai sėdėtojai 
stijoj!... | tol neis iš fabriko, kol savi-

Tai melas. Bet minėtoj bro- ninkai nepasirašys sutarties 
šiuroj ko kito ir negali jieškoti., su unija.

M*

l> šiandien Lietuvos likimas 
\aip jau labai susijęs su Sovietų 
Sąjunga. Ant kiek Sovietų Są- 
unga stipresnė, ant kiek ji go

ti išlaikyti Europoj taiką, tiek 
\ietuvos nepriklausomybė yra 
^įžtikrintesnė.

Lietuvos nepriklausomybė bus 
rįąugi tik tuomet, jei jinai arti
mai veiks su Sovietų Sąjunga 
■ r jei pastaroji bus galinga.

Štai kodėl mes sakome, kad 
Paminėjimas ir baudimas ta

rtų šnipų Sovietų Sąjungoj 
tik nutolina karą, stiprina 

•vietų Sąjungą, bet ir prisi- 
prie apgynimo Lietuvos

epriklausomybės.
Kas to nesupranta—nieko 

^supranta.

500,000 Maisto Krautuvių 
Lokautas Francijoj

Paryžius.—Kadangi nau
joji C. Chau'temps’o valdžia 
patvarkė įvesti 40 valandų 
darbo savaitę viešbučiuose, 
valgyklose ir kafeterijose, 
tai maisto krautuvių sindi
katas nutarė padaryt lokau
tą ateinantį šeštadienį prieš 
darbininkus - tarnautojus 
500,000 to sindikato valgių 
krautuvių, laikinai jas vi
sas uždarant ir išmetant jų 
darbininkus į gatves.

Tas lokautas yra stam
biojo kapitalo demonstraci
ja prieš perorganizuotą 
liaudies fronto valdžią.

Anglijos Karininkai 
Pataikauja Naziams
Kassel, Vokietija.—Meti

niame suvažiavime Vokieti
jos karo veteranų kalbėjo ir 
Anglijos pulkininkas G. A. 
Crossfield ir kapitonas 
Roy Fyers. Crossfield tvir
tino, kad Anglijos kariai 
gerbią Vokietijos karius. 
Kapitonas Fyers įteikė pa
puošalą vėliavai Vokietijos 
Zeithen Hussarų pulko. Tą 
papuošalą jis atvežė nuo sa
vo komandier. Connaught 
kunigaikščio, kuris yra se- 
nolis-dėdė Anglijos kara
liaus Jurgio šešto. Ir susi
rinkę 150,000 naziškų vete
ranų smarkiai sveikino An
glijos karalių.

Pirmas kalbėjo Heinrich 
Himmler, galva Hitlerio 
juodosios policijos; o mini
mi Anglų karininkai pasa
kė užbaigiamąsias, naziam 
pataikaujančias savo kal
bas.

Tie karininkai buvo pa
siuntiniai f a š i s t uojančio 
sluogsnio Anglijos buržua
zijos. Tai šie elementai agi
tuoja, kad Anglija glaudžiai 
susitartų su Hitleriu ir už
pakalin pastumtų demokra
tinę Franci ją.

Asturijos Mainieriai Sunaiki
no 1,500 Fašistų

Hendaye, Franc. — Unit
ed Press praneša, kad Astu
rijos mainieriai su savo pa
čių gamintomis dinamito 
bombomis birž. 27 d. užpuo
lė ir sunaikino 1,500 fašis
tų miške, Galdames tarp- 
kalnėje, už 6 mylių į vaka
rus nuo Bilbao. Mūšis bai
gėsi durklais ir peiliais.

London, birž. 28.—Ispani
jos spaudos biuras praneša, 
jog vakar Italijos laivai at
vežė 10,000 arabų karių iš 
Libijos Į Malagą kovai prieš 
respubliką.

Berlin, birž. 28.—Vokieti
ja toliau “jau tiesioginiai 
veiks Ispanijos karo krizy- 
je,” pareiškė nazių partijos 
vadai, atidarant suvažiavi
mą Tarptautinio Prekybos 
Rūmo.

Hitler Šaukia Grobti 
Ispanijos Geležies ir 
Kt. Metalų Kasyklas

Viešai Žada Kariškai Remt Ispanijos Fašistus “Laimėt” 
Prieš Respubliką; Giriasi Vokietijos “Galingumu”

Wurzburg, Vokietija. — 
Hitleris, kalbėdamas susi
rinkime 80,000 Bavarijos 
nazių, pereitą sekmadienį, 
užreiškė, kad Vokietija dau
giau nedalyvaus jokiuose 
bendruose “apsaugos” veik
smuose su kitomis šalimis. 
Vokietija esanti gana stipri 
pati “apsigint” Ispanijos 
vandenyse ar kur kitur.

Hitleris pabrėžė, kad 
stengsis, idant Ispanijos fa
šistai laimėtų karą prieš 
respublikos valdžią. Jis tą 
valdžią apšaukė “bolševikiš
kais kriminalistais” ir vėl 
melavo, būk Ispanijos liau
diečių submarinas “keturis 
sykius” užpuolęs Vokietijos 
karo laivą “Leipzigą.” Hit
leris taip pat sielojosi prieš 
Angliją ir Franci ją, kad jos 
nesutiko išvien su Vokietija

Liaudiečių Tankai Su
kirto Italy lankučius
Madrid.—Generolo Fran

co fašistai padarė netikėtai 
smarkią ataką prieš liaudie- 
čius Jarama klonyj; stengė
si perkirst vieškelį, vedantį 
iš Madrido į Valenciją. Įvy
ko didžiausias tankų mūšis, 
už 15 mylių į rytų pietus 
nuo Madrido.

Liaudiečiai veikė didžiu
liais 25 tonų tankais, o fa
šistai—keliais desėtkais ma
žųjų Italijos tankų. Liau
diečiai su savo 20 tankų su
pliekė Mussolinio tankučius 
ir atmetė fašistus atgal.

Liaudiečių tankai yra gin
kluoti nedidelėmis karo lau
ko kanuolėmis ir daugiu 
kulkasvaidžių. Nežiūrint 
savo dydžio, jie gali bėgti 
po 40 mylių per valandą. 
(Kapitalistiniai laikraščiai 
rašo, kad tai esą iš Soviebų 
gauti tankai.)

Perth Amboy Metalistai 
Milžiniška Dauguma Pasi

rinko Industrinę Uniją
Perth Ąmboy, N. J. — 

D a r b i n i n kai American 
Smelting and Refining (me
talų apvalymo) kompanijos 
999 balsais prieš 239 pasi
rinko industrinę CIO uniją, 
kaipo vienintelę savo atsto
vę derybose su bosais. Bal
savimai bu^o padaryti birž. 

Į 24 . d., priežiūroj Elinoros 
M. Herrick, šios srities di
rektorės valdiškos Naciona- 
lės Darbo Santikių Komisi
jos.

Tuo tarpu dar tęsiasi sė
dėjimo streikas prieš kom
paniją, kurios fabriką vi
duj tebelaiko užėmę 350 

ir Italija daryt visų šių ke
turių šalių karo laivų de
monstraciją prieš Valenciją, 
laikinąjį Ispanijos valdžios 
centrą. Bet visų-smarkiau- 
sia Hitleris štai ką išrėkė:

“Vokietijai reikia Ispani
jos lįpdos (nauges, metalų 
medžiagos); štai kodėl mes 
norime nacionalistinės (fa
šistų) valdžios Ispanijoj!”

O nazių laikraščiai jau 
pirmiau atvirai rašė, kad 
būtinai reikia sumušti Bas- 
kijos liaudiečius šiaurinėj 
Ispanijoj svarbiausia tuo 
tikslu, kad Vokietija galė
tų pasiimti gausingas gele
žies kasyklas Bilbao apy
gardose.

Dabar pats Hitleris pri
pažino, kodėl kariškai įsi- 
briovė Ispanijon — grobti 
gamtinius jos turtus.

Nauja Italijos Provoka
cija prieš Ispaniją

Roma, birž. 28.—Italijos 
fašistų spauda rašo, būk Is
panijos respublikiečiai “su- 
žiniai ir tiksliai” paskan
dinę vieną Italijos prekybi
nį laivą, 2,309 tonų įtalpos.A.į V fe V, 4.11. 4.0 ^ICA, 1V1X

Šaukia atkeršyti Ispanijos tuvu išvežtas artistas-skulp;
, „LLLL torius Robert Irwin teismuivaldžiai.

(Tariamas šio. laivo, pas- į New Yorką, kaipo prisipa- 
kandinimas veikiausiai bus žinęs žmogužudis gražuolės 
nauja mussoliniečių provo- Veronikos Gedeon, jos mo- 
kacija, be j ieškant prieka- tinos ir įnamio, 
bes atviram karui prieš Is
panijos respubliką.)

Rumuną Karalius Varšavoj- 
Sutartis prieš Sovietus

Varsa va. — Lenkijos val
džia ir fašistiniai patriotai 
karščiausiai pasitiko atsi
lankiusį Rumunijos karalių 
su sosto įpėdiniu. Pusiau- 
valdiška spauda sveikina 
Lenkijos sutartį su Rumu
nija kaip “tvirtovę prieš 
bolševizmą” (tai yra, prieš 
Sovietus).

Krakove demonstrantai 
išdaužė arkivyskupo palo- 
ciaus langus, protestuoda
mi, kad jis perkėlė Pilsuds
kio kūną iš katedros į var- 
pinyčią. Dabar karaliui 
Karoliui teks į varpinyčią 
lipti uždėt vainiką ant Pil
sudskio grabo.

Roma,, birž. 28.—Fašistų 
laikraščiai pasakoja, būk 
Ispanijos garlaivis “Magal
lanes” pereitą savaitę tyčia 
kirtęs savo pirmagaliu į 
Italijos prekybinį laivą “Ca
po Pino”-, 2,300 tonų įtal
pos; taip jį ir nuskandinęs. 
Laivo įgula ir dvylika ke
leivių tapę išgelbėti.

Mussolinio spauda šaukia 
atviran karan prieš Ispani
ją

Milicija per Savaitę Areš
tavo 200 Streikierių

Youngstown, Ohio. — Pe
reitą savaitę milicija, poli
cija ir specialiai šerifai su
ėmė virš 200 veiklių plieno 
streikierių. Briaujasi į 
streikierių namus, daro 
kratas; blaško streiko pi- 
kietus. Tuo tarpu plieno 
kompanijos grasina niekad 
daugiau neduoti darbo tiem 
streikieriam, kurie tuoj ne
grįš dirbti.

Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas duoda 
skundą valdžiai prieš tokį 
terorą.

Fašistai Vėl Spiečias 
Atakuoti Madridą M

Madrid. — Visu Jaramos 
frontu spiečiasi didelis dau
gis naujų fašistų karių, 
ypač maurų ir italų.

Ispanijos valdžia sužino^ 
jo, kad gegužės viduryj iš 
Italijos buvo atsiųsta į Ma
lagą ir Cadizą dar 15,000 
kareivių, o birželio 24 d. iš 
Italijos uosto Civita Vec- 
chia laivais pasiųsta 8,000 
juodmarškinių prieš Ispa
nijos respubliką.

Didelė dalis Mussolinio 
karo štabo taipgi perkelta 
į fašistų valdomą prieplau
ką Cadizą, pietinėje Ispani
joje.

Žmogžudis Artistas Irwin 
- Perlėkdintas į New Y orką

Chicago, Ill.—Iš čia lek-

Irwiną išdavė Henrietta 
Koscianskaitė, tarnautoja 
Cleveland© viešbučio, kur 
Irwin dirbo kaip bartende- 
ris. Jinai pamatė detekty
vų žurnale Irwino paveikslą 
ir iš pradžios tik pasijuokė, 
kad “tu visai panašus” į 
žmogžudį Irwiną. Jis tad, 
bijodamas arešto, tuoj metė 
darbą ir leidosi bėgti, o de
tektyvai vytis, jieškoti. 
Taip ir liko suimtas. »

Siūlo Priešdarbininkiškai 
Taisyt Darbo {statymą

Washington. — Reakcinis 
senatorius A. Vandenberg 
siūlo kongresui kelis pa
taisymus Nacionalio Darbo 
Santikių Įstatymo. Pagal 
tuos pasiūlymus, ne tik 
darbininkai, bet ir fabri
kantai turėtų teisę reika
laut balsavimų, ar darbinin
kai nori savo unijos ar ne. 
Tirada fabrikantai, kol jie 
turi skaitlingas kompaniš- 
kas unijėles, galėtų išanks- 
to pervaryti balsavimus sa
vo naudai.

Kiti pataisydami reika
lauja apribot streiko teisę; 
uždraust nepiliečiams būti 
unijų vadais; užgint streiko 
p i k i e t n i n kams grasinti 
streiklaužiams arba naudot 
prievartą prieš skebus. 
Abelnai siūloma pertvarkyt 
Darbo Santikių įstatymą 
taip, kad jis tarnautų kom
panijoms kaip pavergimo 
įrankis prieš darbininkus.

Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Niekto 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Iš laimėsi t 
Pasauli 1

Kominterno Pasiūly
mai Soc. Internacio

nalui dėl Ispanijos
Bendrai Kreiptis į Nefašistines Valdžias, Lygą ir Pasaulio 

Darbininkus Išvyt įsiveržėlius iš Ispanijos

■I

Maskva. — K o m u n istų 
Internacionalo P i Idantysis 
Komitetas per savo sekreto
rių G. Dimitrova birž. 27 d. 
pasiuntė Paryžiun sekamą 
telegramą M. Thorez’ui, 
Kominterno į g a 1 i o tiniui, 
kad jis perduotų ją atsto
vams Darbininkų ir Sociali
stų Internacionalo ir Tarp
tautinės Amatinių Unijų 
Federacijos:

“Susirinkime Darbininkų 
ir Socialistų Internacionalo 
delegatų su Komunistų In
ternacionalo atstovais birž. 
21 d. Annemasse (Franci
joj), buvo vienbalsiai pri
pažinta, jog dabar labiau 
negu bet kada reikia, kur 
galima, bendrai susitart 
veikt gynimui Ispanijos vi
sais būdais, vengiant berei
kalingo trynimosi.

Abiejų Internacionalų de
legacijos taip pat nutarė, 
kad reikia šaukt naują susi
rinkimą greičiausiu laiku ir 
apsvarstyt jame daiktiškus 
(konkrečius) būdus, kuriais 
būtų teikiama * dvasinė ir 
medžiaginė parama Ispani
jos liaudžiai.

Kadangi fašistai užėmė 
Bilbao ginkluotomis jėgo
mis Vokietijos ir Italijos ar
mijų; kadangi fašistiniai 
įsiveržėliai taip pat atvirai 
grasina tolesniais užpuoli
mo veiksmais ir daro naujas 
provokacijas, tai darosi juo 
reikalingiau pasiskubint su
daryt bendrą veikimą tarp
tautinių darbininkų organi
zacijų.

Nors ir yra skirtingų 
nuomonių tarp vadų Dar
bininkų ir Socialistų Inter
nacionalo; nors ir praneša
ma, jog pasitraukė jo pir
mininkas (L. de Brouckere) 
ir sekretorius (Fritz Ad
ler), tatai, mūsų nuomone, 
visai neturėtų trukdyt tarp
tautines darbininkų organi
zacijas nuo suderinto veiki- 
tfro šiuom istoriniai atsakin
gu momentų kuomet yra 
sprendžiamas klausimas dėl 
pačios gyvybės didvyriškos 
Ispanų liaudies ir sykiu 
klausimas tarptautinės tai
kos išlaikymo. **

Ši pareiga yra juo ryškes-

■
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EXTRA!
NAZIŲ KARO LAIVAI 
BOMBARDAVĘ ISPA

NIJOS PAKRAŠTĮ
Valencija, Ispanija, birž. 

28.—Liaudiečių valdininkai 
pranešė, kad keturi Vokie
ti jos karo laivai bombarda
vo Ispanijos pakraštį į šiau
rę nuo Valepcijos.

Policija raportavo, kad 
du “nežinomi” karo laivai 
bombardavo Segunto į žie
mius nuo Vale nei j o paleis
dami 50 kanuolių Avinių.

nė dabar, kuomet, kaip mes 
sužinojome, bendras susi-, 
rinkimas Darbininkų-Socia- 
listų Internacionalo ir Tarp
tautinės Federacijos Amati
nių Unijų birž. 24 d. besą
lyginiai priėmė Ispanijos 
draugų pasiūlymus (dėlei 
tarptautinių darbininkų su
vienyto veikimo Ispanijai 
gelbėti).

Komunistų Internaciona
lo Pildantysis Komitetas 
patvarkė, kad jo delegacija 
įteiktų sekamus daiktiškus 
pasiūlymus apsvarstyt ben
drame susirinkime Darbi- 
ninkų-Socialistų Internacio
nalo ir Tarptautinės Fede- V 
racijos Amatinių Unijų su 
Kominterno atstovais:

1. Tarptautinės darbinin
kų organizacijos bendrai 
kreipiasi į seimus ir val
džias nefašistinių šalių, 
ypač j valdžias Anglijos, 
Franci jos, Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos, su 
reikalavimu, kad tos šalys 
darytų greitus bendrus 
veiksmus, idant priverst 
tuojau ištraukt ginkluotai 
Italijos ir Vokietijos įsiver
žėlių jėgas iš Ispanijos; nu
imt blokadą nuo Ispanijos 
respublikos ir pripažint vi
sas Ispanijos valdžios tarp
tautines tefces.

2. Tarptautinės darbinin
kų organizacijos išvien 
kreipiasi į Tautų Lygą, rei
kalaudamos panaudot Tau- - 
tų Lygos įstatus prieš už
puolikus fašistus, kurie ata
kuoja Ispanijos respubliką.

3. Tuo pačiu laiku tarp
tautinės darbininkų organi
zacijos išvien atsišaukia į 
visų šalių darbininkų klasę 
ir viešąją pasaulio nuomo
nę, kad dėtų visas pastan
gas įvykdyt šiuos reikalavi
mus; kad neleistų naujų ka
rinių veiksmų iš užpuolikų 
pusės ir kad greičiausiu ga
limu laiku būtų užbaigtas 
šis piktadariškas karas, ku
ris vedamas prieš Ispanijos 
liaudį.

Komunistų Internaciona
lo delegatam taipgi yra pa
tvarkyta svarstyt visokius 
pasiūlymus, kuriuos pada
rytų Darbininkų-Socialistų 
Internacionalas ir Tarptau
tinė Federacija Amatinių 
Unijų, kas liečia bendrą ar 
suderintą veikimą tarptau
tinių darbininkų organizaci
jų dėlei‘ Ispanijos liaudies 
apgynimo.”

Ši telegrama taip pat pa
siųsta Ispanijos Socialistų 
Partijos sekretoriui R. La- 
monedai ir Ispanijos Gene
rates Darbininkų Unijos 
veikiančiam sekretoriui Fe
lipe Pretel’iui.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato giedrą šiandien čia 
ir artimoj New Jersey. Va
kar temperatūra buvo 65 
laipsniai. Saulėtekis 5:^5; 
saulėleidis 8:32.
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Uždaryt Plieno Fabrikus!
Netikėkite kapitalistų spaudos ir radio 

pasakomis, būk plieno darbininkų strei
kas “jau krinkąs,” būk streikieriai gal
vatrūkčiais bėgų atgal i fabrikus. Nes 
tai yra streiklaužiški blofai.

Plieno streikieriai gali laimėti didžių 
savo kovų, tik jiem reikia veiklios kitų 
darbininkų ir pažangių žmonių pagelbos 
prieš žvėriškai siaučiantį terorų.

Teroras
Ohio valstijos gubernatorius Davey 

atsiuntė pulkus milicijos į Youngstownu 
ir kitus plieno centrus neva “bepusišku- 
mui” palaikyti; bet už poros dienų įsakė 
milicijai saugoti streiklaužius, laisvai 
praleist juos darban. Gindamas skebus, 

\ jis garsinasi, būk jis ginus “šventa žmo- 
I nių teisę dirbti?’ Jo milicininkai sykiu 

su šerifo Elserio ginkluotais gengsteriais 
*' ir policija užpuldinėja ramius darbinin

kų pikietus, įsilaužia į streikierių namus 
ir per savaitę areštuoja šimtus veikles
nių streiko dalyvių. Warrene, Niles’e, 
Cantone, Pietinėj Chicagoj ir Johnstow- 
ne prieš plieno darbininkus suburta tūks
tančiai fašistinių “sargų”-vigilančių. Re
public, Youngstown Sheet and Tube, In
land plieno fabrikai paversti sandėliais 

\~/ ginklų ir amunicijos prieš streikierius. 
~*'Tie fabrikai tapo galvažudžių kazermė- 

mis prieš unijinius darbininkus.
Juodųjų Bendras Frontas

Jungtinių Valstijų Plieno Korporacija, 
kuri jau yra padarius sutartį su indust
rine Plieno Darbininkų Unija, dabar me
džiaginiai ir “dvasiniai” remia “nepri
klausomas” kompanijas, pasinešusias 
sukriušinti šių unijų.

Prieš streikierius darbuojasi visi Pre
kybos Rūmai, dauguma bažnyčių, ypač 
fašistinis kunigas Coughlin ir visos juo
dosios jėgos. O vis dėlto streikas dar 
nelūžta, kaip kad užpuolikai blofina. 
Streikieriai didvyriškai gina savo uniji
nes linijas.

Reikia Masines Paramos
Tačiau vieniem plieno darbininkam da

rosi persunku atremt devynias galybes 
mobilizuotų priešų. Streikieriam ręikia 

-paramos šimtų tūkstančių ir milionų ki
tų darbininkų. O reikalingiausias veiks
mas dabar—tai priverst šalies valdžių 
vykdyt Wagnerio Darbo Santikių Įsta
tymų ir uždaryt Republic, Sheet and 
Tube ir kitų kompanijų plieno fabrikus. 
Nes šie fabrikai ne tik nachališkai, bet 
kruvinai sutrempia tų įstatymų, kuris 
užtikrina darbininkams teisę laisvai or
ganizuotis, streikuoti ir pikietuoti.

Brutališkai laužydami šalies Darbo 
Santikių Įstatymų, Republic bosai revol
veriais savo nupirktos policijos jau nu
šovė 10 pikietininkų Chicagoj, o kitur 
dar trejetų. Kodėl? Tik todėl, kad dar- 

* bininkai bandė pasinaudot laisvėmis, ku
rias jiems žada tas įstatymas.

Jeigu šalies valdžia neuždarys tų fab
rikų, iki jie susitars su streikieriais, tai 
fabrikantai su savo policija, milicija ir 
fašistiniais išgamomis vėl ir vėl murdys 
kraujuose geriausius žmones tarp plieno 
darbininkų.

Kam Tie Fabrikai “Atdari”
A Nuo streiko pradžios iki šiol tie fabri
kai su savo skebais-gengsteriais ištikro 
beveik nieko negalėjo pagaminti. Bet ne 
gamybai jie buvo ir “atdari.” Iš esmės 
jie veikia tik kaip kruvinų provokacijų 
lizdai prieš streikierius.

nų teisę ir galių tuojaus uždaryt tuos 
fabrikus pagal šalies Darbo Santikių 
Įstatymų. O jeigu Rooseveltas laikosi 
“bepusiškumo,” tai darbo minios turi pri
verst jį uždaryt tokius kriminalių skebų 
lizdus ir ginklų magazinus.

Republic Plieno korporacijos galva, 
žmogžudiškasai Girdler užreiškia, kad 
niekad nedarysiųs nei žodžiu nei raštu 
jokios sutarties su industrine Plieno 
Darbininkų Unija (CIO). Bethlehem 
Plieno korporacijos pirmininkas Grace 
pasiryžęs neleist savo darbininkam bal
suot unijos klausimo.

Vadinasi, plieno kompanijų valdovai 
ne tik dabar mindžioja, bet ir visada ža
da mindžioti Darbo Santikių Įstatymų. 
Taigi šalies valdžia turi čia ne tik teisę, 
bet ir pareigų suvaldyti smurtininkus 
plieno hitleriukus ir mussoliniukus.

Kuom Galime Mes Paremti Plieno 
Streikierius?

Mes, lietuviai darbininkai ir šiaip pa
žangūs žmonės, taip pat turime visuome
niškos jėgos ir privalome jų panaudot 
spaudimui, kad prezidentas Rooseveltas 
atliktų savo priedermę. Kiekviena mū
sų organizacija ir kuopa, taipgi ir pavie
niai, turi siųst reikalavimus prezidentui 
Rooseveltui, senatoriams, kongresma- 
nams ir paliečiamų valstijų gubernato
riams :

Tuojau uždaryt visus užstreikuotus 
plieno fabrikus.

Nuginkluot fašistinius padaužas vigi
lantes.

Vykdyt Darbo Santikių Įstatymų.
Minėkime, jog nuo plieno darbininkų 

laimėjimo ar pralaimėjimo labai daug 
priklausys likimas visų kovingų darbo 
unijų; nuo to žymia dalim priklausys ir 
darbininkų judėjimo teisės apskritai.

Socialistai Gina Ispanijos 
T rockistus

Šiomis dienomis Amerikos Socialistų 
Partijos Nacionalis Veikiantysis Komi
tetas pasiuntė kablegramų Ispanijos res
publikos valdžiai (kuriai vadovauja so
cialistas Negrin). Kablegrame, be kitko, 
N. V. K.

Reikalauja laisves žodžio “La Batalla” 
laikraščiui ir broliškos konsideracijos An
dreas Nin’ui ir kitiems “darbininkų klases 
vadams.”

Jei Nin bus pastatytas prieš teismų, mes 
norime, kad jame dalyvautų ir tarptautinė 
darbininkų komisija...
“La Batalla” laikraštis yra trockistų. 

Jį valdžia uždarė po to, kai jis kurstė 
trockistus sukilti, nuversti lojalistų val
džių ir įsteigti trockistų valdžių. Kitais 
žodžiais: nuversti dabartinę respublikos 
valdžių ir atiduoti kraštų fašistams.

Andreas Nin yra trockistų vadas. Jis 
veikė Katalonijoj. Jis, prieš keletą metų, 
tapo išmestas iš Ispanijos Komunistų 
Partijos kaipo trockistas, kaipo nenau
dėlis.

Nin vadovavo trockistams pastaruo
siuose anarchistų-trockistų sukilimuose 
Katalonijoj. Jis yra aršus priešas Liau
dies Fronto valdžios ir Sovietų Sųjungos.

Trockistai, sukildami ir kovodami 
prieš respublikos Liaudies Fronto val
džių, padeda fašistams—Frankui, Mus- 
soliniui ir Hitleriui—sukriušinti respub
lika ir įsteigti fašizmų.

Nepakęsdama tos baisios fašistų ir 
trockistų kampanijos iš vidaus, Liaudies 
Fronto valdžia uždarė laikraštį “La 
Batalla” ir suėmė trockistų vadų Nin.

Dabar, vadinasi, Amerikos Socialistų 
Partija stoja į talkų tiems, kurie dirba 
fašistams.

Šitokis Amerikos Socialistų Partijos 
reikalavimas yra niekas daugiau, kai dū
rimas peiliu į valdžios nugarą. Bet gi 
jinai tai daro. Kodėl? Todėl, kad Am. 
Socialistų Partiją šiandien užvaldė troc
kistai.

Jie naudoja partijos vardą savo kontr
revoliucinių tikslų pasiekimui.

Girdėjome, jog New Yorko švaresnie
ji socialistai, priešingi trockistams, 
smarkiai bruzda, norėdami atsikratyti 
fašizmo talkininkų.

Kiekvienas doras socialistas turėtų pa
kelti savo protesto balsą prieš tai, ką da
ro jų partijos N. V. Komitetas.

Iš Lietuvos
Atvyko USA žydų Veikė
jas, Kuris Yra Buvęs Senas 
Kauniškis Revoliucionierius

Kaunan atvyko USA žydų 
darbininkiškos sųjungos kau-. 
niškių skyriaus pirmininkas, p. 
Efrajimas Epšteinas. Pasiro
do, kad svečias yra Kaune gi
męs ir 1903 m. už revoliucinį 
veikimų ir dalyvav. demonstra
cijoje prie tuometinio miesto 
teatro, kuris buvo toje pačio
je vietoje, kur dabartinis valst. 
teatras, gavo atsėdėti 11 mėn. 
Kauno kalėjime. 1905 m. jis iš
vyko į USA.

Jo atvykimas susijęs su su
manytu leidiniu “Lietuvos žy
dai, 
nę, kultūrinę ir 
Lietuvos žydų struktūrų praei
tyje ir dabartyje.

mena ir Biržų alaus bravorų, 
kuris, anot jų, gamindavo stip
riausių alų visoje Lietuvoje. 
Įsisteigus alaus sindikatui, Bir
žų alaus bravoras buvo uždą- i 
rytas, o jam už neveikimų mo
kėta kompensacija. Dabar, kaip 
kai 

. tas
kurie biržiečiai mano, me- 
būtų pradėti vėl jam veikti.

“Aš esu parašęs “Laisvei” ga
na ilgų korespondencijų svar
biais klausimais, jos nebuvo 
nė apkarpytos, nė taisytos.” 
žinoma, kad Redakcija tokių 
korespondencijų, kai d. Tas 
Pats rašo, negali apkarpyt, 
nes neliktų kas patalpint, ka-

• daugi korespondencija suside- 
1 deda tik iš 60 žodžių. Be to, 
galbūt “Laisvė” ir guodoja to
kias korespondencijas, kurių 
gauna tik apie porų į metus 
laiko. Bepigu “Laisvei” buvo 
mano korespondencijas šu- 
kuot, karpyt, trumpint ir neku
rtas numest, kadangi jų nuo 
manęs įvalias gaudavo, netik 
kas savaitė tilpdavo po vienų 
ar dvi, bet buvo ir taip, kad

Philadelphia, Pa.

PANEVĖŽYS
Besimokindamas Talmudo 

Nusikalto
Panevėžio apyg. teismas išva-

žiuojamoj sesijoj Vabalninke j net dvi vienam numery tilpda- 
nagrinėjo jauno talmudisto by- 
lą.

Rabino sūnus, 13 m. Chaimas
kuris apimtų demografi-; Izraelis Šmitas, baigęs pradž.

kultūrinę

vo. Ir to niekas negali užgin
čyti.

Jeigu taip buvo, kaip drau
gas Tas Pats nurodinėja, kad 

i buvo

Philadelphiečių Visuotina Di
džioji Ekskursija į Wildwood, 

New Jersey *** MH
Labai svarbu yra prisiminti S 

visiems philadelphiečiams lie
tuviams, kad šiais metais yra 
rengiamas gana rūpestingai, ;; 
bendromis spėkomis net 14- • 
kos organizacijų didelis išva
žiavimas (excursion) į Wild- į 
wood, N. J., 25 d. liepos, 1937 J 
m. Manoma, kad prie šito taip 
svarbaus darbo prisidės dar ir • 
kitos organizacijos, kurios ikį 
šiol neprisidėjo, nes organiza-> 
ei jos priimamos prie bendro ( 
veikimo be skirtumo pažval-. „j 
gų, tai viena, o antra, komite- | 
tai, kurie paskirti konttoliuoti | 
pardavinėjimų tikietų dėl išva
žiavimo, yra atsakomingi žmo
nės ir nuo žymių organizacijų, 
turinti gerų reputacijų Phila-ekonominę mokyklų, mokėsi pas tėvų ra-Į mano korespondencijos .

Bestudijuodamas tik kopijuotos iš kapitalistų deiphijos visuomenėje. Todėl

Vos Nekilo Didelis Gaisras
Pundurių k. J. Briedžio šei

mininkės, virdamos pietus, vir
tuvėje paliko ugnį be priežiū
ros, nuo ko užsidegė netoli bu
vę škurliai, o nuo šių ir popie
riai, kuriais buvo apklijuotos 
sienos. Gaisrų pastebėjo jų 6 
metų sūnus, kuris pradėjo 
šaukti. Subėgę gyventojai ugnį 
be didesnių nuostolių užgesino. 
Jei būtų užsidegęs trobesys, tai 
galėjo sudegti visas kaimas, 
nes trobesiai vienas nuo kito 
yra arti.

Ar Neatgis Biržų Alaus 
Bravoras

Atpiginus alų ir padidėjus 
jo suvartojimui, biržiečiai prisi-

bino amato.
talmudų, jis rado, kad žydų 
tautiečiai nuo senai apksti su
bręsta ir jau turėdami 12 me
tų pradeda šeimyniškų gyveni
mų. Kaip Ch. Iz. Šmitas pasa
kojo, tas jam labai
Karštai pasekęs tokį talmudo 
aiškinimų 1936 m. rugpjūčio 1 
d., pataikęs momentų, jis ryžo
si išniekinti 3,5 m. Beilę Tra- 
pidaitę.

Trapidaitės globėjai Smitui 
iškėlė baudž. byla ir prašė iš 
jo priteisti 5000 lt. už mergai
tės išniekinimų.

Teismas, išžiūrėjęs bylų,

laikraščių, ir buvo antraeilės 
svarbos žinios, tai kam “Lais
vė” .
“Laisvės” redaktoriai

I mato nei tiek, kiek d.
Pats, permato? Arba, kodėl d. 

patikę. rpas paįs> kuomet buvo nuva-

patartina remti šitų visų drau
gijų išvažiavimų, kuris bus

J„ talpindavo?. MM IITwtlinw 4» S
neper- 

Tas

žiavęs į korespondentų suva
žiavimų nepakomandavo re
daktorius, kų jie turėtų pada
ryti su mano korespondenci
jomis ?

čia vėl skaitau straipsnį, 
kurį parašė draugas J. S., tū
pusį birželio 10 dienų. Drau
gas J. S. be kitko sako: “Skai-

iš to atžvilgio, kad likęs pel
nas nepateks į kokios vienos 
ypatos rankas, kaip kad pana- I 
šiai įvykdavo seniau.

Taigi, patartina, kad visos . 
draugijos, priklausančios prie p 
surengimo bendros ekskursi-l 
jos, patartų savo nariams ir t 
simpatikams, kad platintų ko 
daugiausia 25 d. liepos išva
žiavimo tikietus, nes tik nuo 
šito parengimo pelnas pasi
liks dr-joms, kiek kuri pasi-

jaunų talmudistų nubaudė 3 m.! tilpo “Laisvėj” i
s. d. k., bet, kaip mažamečiui, kuriame rūsčiai barama redak-

čiau straipsnį d. Vitkaus, kuris j darbuos> Didžiuliai kliubai pa- 
1 . į 9 darė tarimus, kad, išpardavęs

20 tikietų, pardavėjas gauna
kalėjimų pakeitė drausmes au- : cija, kad netalpinus jo paia- tikieta už dykų nuvyki- 
Įdėjimo įstaiga. Trapidaitės glo- šytų .rakštų. įf ^.as $ privertė mui į Wildwood, N. J. Dėl pa- 
bėjų civilį jieškinį atmetė, pri- nerašinėti į Laisvę . Man at- sekmingesnio išplatinimo ti-bėjų civilį jieškinį atmetė, pri
teisė tik su šiuo įvykiu susiju
sias išlaidas.

KORESPONDENTU BALSAI
Pabudo ir Tie, Kurie pejr Daug 

Metų Miegojo
Labai gerai jaučiuosi, kadan

gi man pavyko pabudinti ir 
tuos draugus, kurie per ilgus 
metus miegojo. Taipogi, labai 
gerai, kad toki draugai sukru
to apginti “Laisvės” redakcija 
nuo “šmeižikų” ir užpuolikų.

Atydžiai tėmydamas kores
pondentų balsus, matau “Lais
vės” numeryje 140, draugo 
(Tas Pats) straipsnį, kur sa
ko : “Kritika yra. reikalinga, 
bet ne šmeižianti ir niekinanti 
savo brangiausių įstaiga.” 
Draugas Tas Pats primeta 
man, būk aš šmeižiau ir nie
kinau mūsų darbininkiškų įs
taiga (“Laisvės” Redakcijų). 
Čia d. Tas Pats klysta. Aš 
parašiau “Laisvės” Redakcijai 
pastaba, o ne jų šmeižiau, 
(pastaba buvo parašyta kas 
link korespondencijų).

Toliau d. Tas Pats rašo: 
“Paimkime kad ir drg. Vit
kaus kritikų redakcijai už ne- 
talpinimų jo korespondencijos 
bei karpymų. Drg. Vitkaus 
korespondencijos buvo kopi
juotos iš kapitalistų laikraščių, 
kas padarė antraeilės svarbos 
žinias.”

Labai gerai, d. Tas Pats, 
bet iš kur jūs, drauge, paėmėt

žinių, kuomet rašėt “Laisvei” 
korespondencijų, kuri tilpo 
birželio 4 d.? Ar ne iš kapi
talistinės spaudos? Juk visi 
žinome, kad tų darbų atliko 
federalės valdžios agentai, 
apie kurį rašėt “Laisvei”, ir 
tik galėjot sužinot iš vietinės 
spaudos. Tai kam reikia kitų 
žeminti, jeigu ir pats taip da
rote.

Be to, jeigu aš ir darydaau 
ištraukas ar vertimus, tai aš 
turėjau iš ko, nes aš nesu fa
natikas vieno laikraščio, taip 
kaip d. Tas Pats. Aš skaitau 
lietuviškus, lenkiškus, rusiškus 
ir angliškus laikraščius, todėl 
man medžiagos koresponden
cijoms netrūksta. O reikia ži
not, kad jeigu nori rašinėt, tai 
reikia daug ir skaityt, nes iš 
daug skaitymo tik surandi 
medžiaga rašinėjimui. No, o 
draugas Tas Pats, kiek aš ma
tau, “neturi” laiko nei skaity
ti, nei rašyt, o tik per spaudų 
pasigiria “Laisvės” numeryj 
140, kur draugas kartoja: “Aš 
korespondencijas rašinėju jau 
suvirš dvidešimts metų.” Bet 
kur jos tilpsta? Aš perverčiau 
“Laisvės” numerius, netik ke
lių mėnesių, bet kelių metų, ir 
tik pora jų galėjau surasti.

Toliaus d. Tas Pats rašo:

rodo, tai tiktai pasiteisinimas.”
Kokį pasiteisinimų draugas 

J. S. man primeta, aš nesu
prantu. Toliaus draugas J. S. 
rašo: “Man rašinėjant per 
daugelį metų, kartas nuo karto 
pasitaiko, kad netalpina, bet aš 
už tai niekad neužsigavau ir 
nenustojau rašinėjęs.’ Čia aš 
vėl priverstas pas jumis, drau
gai, paklausti, tai kur gi jūsų 
tie raštai, kad jūs nenustojat 
rašinėję? Na ir dar d. J. S. 
kartoja: “Aš turiu pasakyti, 
kad su mano raštais labai 
džentelmoniškai elgiasi, nė 
uodegos nesega, nė plaukų 
nekerpa. . .” Gali būt ir taip.

Matyt, redakcija bijo, kad 
toki korespondentai neapsirg- 
tų tinginio liga. Nes pats drau
gas J. S. prisipažįsta, sakyda
mas : “Kartais apstoju rašinė
jęs, kai apsergu tiginio liga, 
bet už mėnesio, kito pasveiks- 
tu ir vėl pradedu rašyti...” 
Linkėtina draugui J. S. greito ! 
pasveikimo!! i

Su mano raštais redakcija1 Mų, bet ir iš apylinkės, ir vis;

kietų, dėl didesnės naudos 
draugijoms, būtų geistina, kad 
ir kitos draugijos padarytų j 
koncesijas savo tikietų platių- ’ 
tojams. Visi delegatai, kurie 
esate išrinkti nuo savo organi
zacijų į viršminėtų ekskursijų,: 
turėtų ko skaitlingiausiai dusi-/ 
rinktj į būsimų susirinkimų J 
Nes būsimame susirinkime de-j 
legatams bus išduoti ekskursi-Į 
jos tiki etai ir apgarsiniinąy 
Taip pat bus apsvarstyta it 
ti prisirengimai prie ekskuL^r 
jos. I it

Vienas Delegatu

Hudson, Mass
Birželio 20 d. visų pažan

giųjų organizacijų įvyko ben
dras piknikas prie Fuod Meaį- 
dow Ežėro, Colonian Parkel

Oras pasitaikė gražus, tai ir 
i žmonių prisirinko netik vieti-|

nebijo, savotiškai elgtis, nes ži
no, kad aš tinginio liga nesir
gau ir nesirgsiu, bet po visų 
šitų kritikų kaip rašiau, taip ir 
rašysiu, nežiūrint vietinių 
draugų nepasitenkinimo mano 
korespondencijomis.

Toki draugai, kurie kriti- 
kuojat kito raštus, bet patys 
palėpyj tupėdami miegat, o 
tik pabudot, kada kritikų už
vedžiau, tai dar ne įvalias drų- 
sūs, nes bijote net savo pavar
dę po kritika pasirašyt, bet 
vartojate slapyvardį.

A. Vitkus.

gražiai laikų praleido tyrame! 
ore. Manome, kad liks gra-l 
žaus pelno. j

Draugų P. Kazlauskų šei-' 
myna ištiko skaudi nelaimė. 
Negana, kad jam pačiam de
šinę kojų suparalyžavo, dabar 
vėl, birželio 14 d., sūnų Jonų, 
18 metų, užmušė ant vietos,

I bevažiuojant persmarkiai au-l 
tomobiliu.

Buvo pavyzdingas jaunuolis 
lankė Hudson High School 
dvejus metus, bet jam p
dė, kad mažai naudos bus ii 
tokio mokslo. Susirado darbi 
ir tūlų laika dirbo. Mylėjo ■ i

Masinis darbininkų (streikierių) mitingas prie Republic Kompanijos fab
riko Warren. Ohio. Streikieriai tariasi, kaip pasekmingiau laimėti streiką.

bolę lošt. Turėjo daug draugų 
už tai atlankė šimtai jaunuo 
lių, atiduodami paskutinį pa 
tarnavimų. Gyvų gėlių vaini 
kais buvo papuoštas taip, kac ’ 
mažai buvo galima matyt.

a

Nespėjai, Jonuti, kaip roa 
pavasarį pražydčt ir pasaul' 
pamatyt, vos tik sulaukęs 1* 
metų, turėjai atsigulti į gra 
bų amžinai, palikdamas sa\^ 
mylimiausius tėvelius ir vien 
sesutę dideliam nuliūdime.

Taigi prezidentas Rooseveltas turi pil

PADĖKAVOJIMAS

Visiems giminėms, 
gams ir draugėms, kurie t 
prisidėjo! su kuom nors p 
mūsų mylimo sūnaus pal- ‘ 
jimo papuošimo kvietkom 
ypač Lietuvių Piliečių Kliu 
—tariame visiems širdingi 
ačiū.

Petras, 
Justinas ir duktė 
Ona Kazlauskai.

■ *11.



■ntrad.; > Birželio 29x 1937 Puslapis Trečias

LAISVE YOUTH SECTION
TABLE TALKEDITORIAL BRIDGEWATER, MASS.

4

British Commons

the blossom-flavored jas-

■

other way.

SINS I HAVE COMMITTED
In the Name of Art

in-
A Loyalist victory would avert all this.

Some

THE CONVOY
By Rochelle Strech Zee Kay.

K.

boss

to Califor-
THE STUFFED SHIRT TRIBE

in Los

and

NEW POLICY

“If that’s the

along the
They were
from De-

The tense-
They did

the 
get 
get

I would 
has the

(George Washington Bat- 
the Lithuanian youth of

his studio
art collec-

But 
artist

is only a matter of time be- 
again America will be called

Driven from their wrecked home to a cave in the hills 
by German shells during the bombardment of the Spanish 
port, Almeria, a mother and her children, innocent victims, 
find refuge from Facist slaughter while democratic na
tions stand by in one-sided “neutrality”.

Zig:
Zag:
Zig:
Zag:

the 
was 
He 
out 
as-

soon a

The sun sinks quickly 
Arizona. And the moon

carnivals. Small cans of 
are sold complete with 
and spoon.

Lillian Zukauckas.

OUR DEADLINE . . .
WEDNESDAY FOR FRIDAY’S ISSUE AND FRIDAY FOR 

TUESDAY’S ISSUE.

we did run out of

4*. Fascist victory means war. 
There must not be another war!

what can be done?
Fascist prestige, power

here are glad to hear

O’Leary: “Pat, I hear your 
gave you a new suit.”

Pat (who works for a notoriously 
stingy boss): “Naw, only part of 
one. The sleeves from the vest.”

believes. “I do not refer to 
mental ability,” he said, “...but 
rather to the training which 
of them have received from 
parents.”

“How many make a dozen?” 
“Twelve.”

“How many make a million?” 
“Very few.”

A gourmet can tell from the 
flavor whether a woodcock’s leg is 
the one 
customed

Miss Bane: “What did they say 
when your horse fell into the pool?” 

Morris: “They all yelled, ‘Pull out 
the plug’.”

OUR AIM ...
A YOUTH SECTION SECOND TO NONE.

“dahncers, sculptors, py- 
Und you make for me a 

You make

OUR APPEARANCE . . .
EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

THE SHOWDOWN
laid down the terms for 
Listen here, Russ. You

on which the bird is ac
to roost.

pulled up alongside the road 
middle of nowhere

OUR MOTTO
IF IT CAN GET IN THE LAISVE YOUTH SECTION, IT CAN 

GET IN ANY OTHER YOUTH SECTION!

Eighteen years ago the Versailles Treaty was signed.
Those ’ ere the happy days, people danced in the streets in the joyous 

bought \iat peace came on earth to remain forever. The war drums were 
dient ana the task of reconstruction was begun. Slowly the world re
covered and for years the people said “It will not happen again.” Un
fortunately—we think otherwise.

In June 1914 Sir Edward Grey made a speech in the 
earning of the danger of a world war.
In June 1937 Neville Chamberlain made a speech in 

nons warning of the danger of a world war.
Amazingly similar are the speeches and let us hope 

rot be carried to a Second World War.
As this is being written Germany and Italy have moved their fleets to 

;he Mediterranean for “maneuvers“ and to “protect” Italian merchant 
hips. With such a chip on their shoulders these two nations brazenly 
•isk a conflict in order to assist their sponsored rebellion in Spain. By 
uch actions Fascism shows its inherent desire for war.

There is only one thing that is needed to begin a war: Loyalist ships 
vili be sunk by the Italian and German navy. That will be war. .. Ger- 
nany and Italy know it. England and France know it. That is why you 
ind the continent of Europe jittery with fear of an open conflict.
A survey by “Fortune” magazine shows that all advances in military 

rts in the major powers equal each other and balance each other. In the 
vent of war it is improbable that one side will be able to win a smash- 
ng victory. The occurences in Spain have proved the inefficiency of tanks 
nd planes against a people who are fighting against oppression and 
ivasion.
The whole international scene is fraught with danger. Tomorrow, next 

•eek or next month may bring the war out in the open and it will be 
nly a short time before the United States will be dragged in by heavy 

nvestments on both sides. It is now clear why the events in Spain are 
such importance to Americans. The world is far past the stage where 

■»ach nation is individual and can be isolated. A war in any part of the 
vorld means danger of war here.

If fascism does create a world struggle it
’ore recruiting stations open here. And once 
sn to supply ammunition and men.

AMERICA WANTS PEACE, you say, but
Let us analyze the situation before we reply.

nd ambition will feel a terrific set-back in the event of a Government 
ictvry in Spain. Italy and Germany, in order to prevent that, are willing 
o ijisk war to help Franco and Co. If the insurgent rebels win, Spain 
zillj become Fascist and be used as a flank attack on France. It will 
trengthen Fascists the world over and make them powerful enough to 
■nter into a world war willingly in order to satisfy their ambitions and 
;et| a “place in the sun.

It becomes clear then that the dangei’ of war is inseparable with the 
iresent war in Spain. That is why you find such a tremendous stressing 
pon what goes on in Spain. In order to remove the dangers of war, 
ascism must first be crushed in Spain.
' That is where you Americans come in. Help Spain for in helping her 
Su help to make the world a safer place to live in. Demand that the 
‘ S. government assist a fellow-democracy and pass laws enabling us 

’-»lp her. Donate and contribute money so that the American volunteers 
’ain can fight with more ferver and vigor.

as to how to prevent war:

’The convoy stretched 
ad—for about a mile.

ending used Chevrolets 
pit to Los Angeles via the southern 
TUte. The boss picked me up at 
fl Paso, the hot town bordering on 
>Id Mexico. He wanted me to drive 
, single through the New Mexican 
prder and avoid the high tax. Once 
cross, he hitched the cars together 
.gain—but he let me ride through 
vith them.

There were about fifty cars in the 
pnvoy. Each fellow drove one and 
(ulled the other. The pay—just food 
nd the trip. The kids drove from 
'even a. m. into the night and slept 

the wheel for a few hours. I got 
X know them after a few stops and 
is able to pick one from the other.
ey all wore a mask of a week old 
ard, a costume of torn shirt and 
rduroy jeans. They were a pretty 
Igged out and sorry looking bunch. 
Harvey was the convoy fool. An 

tfthan adopted by a rich old army 
'tptain—he got the job by pull— 
j a lark. But he was a pretty 
enerous soul and amused the boys— 
tagging cars on the highway with 

u top pistol bought in Old Mexico, 
(ping "esthetic” dances for them. 
,-ut the steady grind of driving had 
2>tten the better of him—and them 
ays were gone forever.
Then there was Roy, the sheik of 

le outfit heading for Amy McPher- 
^n’s Bible School for vocal lessons— 
nd Mills, the quiet little Italian, and 
Ulan, who’s parents came from Rus- 

i and who knew an engineer who 
■id the peasants were hungry there, 
id twenty other boys—made of real 
uff and who would go a long way 
>r a guy—but could punch high and 
ide if the other fellow crossed him.
* ’ TOUGH WORK
<Ve were ‘riding along Thursday 
about two, under a scorching sun, 

j kind that stays over Arizona 
h no competition from clouds. The 
IS were i__ 1—2 __2
\y kept going at fifty, sixty an 
r, and passing one another up.
i a cattle cross

THE WORK OF FASCISM

the British Com-

the parallel will

Natural citrus wine and citrus 
cordials, made of orange, grapefruit 
or tangerine juice, are now on the 
market, newly developed by De
partment of Agriculture experts at 
Winter Haven, Florida. These new 
drinks have delicious and distinctive 
flavors and are NOT imitations of 
grape-based wines or liquers.

Besides 
mine tea, a familiar import from 
the Orient, the Chinese have teas 
scented with oleanders, gardenias, 
peonies and roses. But these teas 
rarely leave China. The Chinese 
won’t waste such refinements on 
foreigners who don’t know how to 
drink them.

California canned peaches are 
1 eaten instead of “Hot Dogs” by 

many patrons of English amusement 
parks and 
the fruit 
can-opener

STRANGER SPEAKS 
FROM HICKTOWN READER WRITES

A Former Writer 
For Youth Section
IFrifes From Spain

shifted into second, third, tried to 
stop and rolled clean off the road. 
The boys pulled up, picked up the 
pieces, bandaged Mills—the boss
tooted his horn and the convoy start
ed off again. There were three spills 
during the ride through, 
ness settled on the boys, 
not want to be next.

They were pretty close 
nia and pretty fed up with things. 
Now that they were so near their 
destination they started thinking of 
the trip home. No money was com
ing when they got into Los Angeles, 
which meant just one thing—bum
ming your way back—and 
plan evolved.

The boss scheduled to be
Angeles Saturday morning. So Fri
day morning the boys packed away 
half their breakfast and Friday af
ternoon 
in the 
struck.

Larry 
boys# “ 
fifty dollars clear each car. We 
nothing. Either each and everyone 
of us gets fifteen dollars at Los 
Angeles or you don’t get in.”

I Russ shrugged his shoulders. 
“Suits me, boys, you can starve un
der this sun.” So the boys took out 
their packed away breakfast and 
poor Russ’s saliva ran for nothing.

The sun kept getting lower and 
all Russ’s pleading and individual 
bribing did no good—the boys stuck 
together and wouldn’t budge. Russ 
held tighter than a piker and wished 
to goodness he was in the city so 
the company could help him, but out 
here in the middle of perdition—

“O. K., boys, I’ll give you five dol
lars a piece—get along.” “Hell you 
will—you can shove your five dol
lars clear up to hell and back—fif- 

strained and nervous, teen dollars or you won’t move.”
in Prairie 
comes up 

crossing, long horned behind the road, just one immense 
t were making their heavy way disc of orange— a phenomenon an 
3S. Mills drove up at sixty,1 easterner never sees. When she turn-

Editor, Laisve Youth Section:
Greetings from a former corres

pondent of the Youth Section and 
greetings from a group of Lithua
nian youth in the 2nd American 
Battalion 
talion) to 
America!

We out 
that various committees are being 
formed by the Lithuanians to give 
aid to the fighters for Spanish 
democracy. Even in this war-torn 
area we manage to get a copy of 
the “Laisve” and most important, 
the Youth Section. It certainly is 
a step forward to have it appear 
twice weekly.

At the present time, up here at ’ 
the front, things are kind of quiet; 
it always is quiet before a big at
tack. One thing is certain, that is 
that the fascist forces have been 
stopped. I certainly would like to 
go into a more theoretical write-up 
as to the events in Spain but I 
probably would be repeating many 
things that have had appeared in 
the “Laisve” and the “Daily Work
er” and etc.

The boys out here are feeling 
fine and in good spirits. The only 
things we miss are soap and ciga
rettes and after having read about 
the committee 
of the Lincoln 
up back home, 
that we’ll have 
rettes. Keep 
back home and 
ment on the 
many have been speaking of.

To my friends in Massachusetts I 
would suggest they get busy in 
writing for the Youth Section. It 
certainly would be groat to read 
articles by Bees Buzz, the K twins, 
Norwood News, Amigo Mio, etc.

Well for the present time I think 
I’ve written enough so untill the 
next time.

Salud,
Joe—for the group.

By AL KAIRUKŠTIS
Part One

I MAKE A BUST OF 
WAGNER

as to what he wanted, 
beeger like 

agreed to make the bust (a 
the head and shoulders of a 
for twenty-five dollars. (I 

have the nerve to charge

“Lithuanian Friends 
Battalion1’ being set 
we feel pretty sure 
some soap and ciga- 
up that good work 
make that improve- 

Youth Section that

He said he was very much 
terestd in art and mentioned, very 

1 casually, that he knew a few artists, 
j I nodded and waited for him to con
tinue. “I am,” he said, “a moozishun. 
A peeyahnist.” He continued, in his 
odd German-Jewish-English accent, 
to tell me about his desire to furnish 
his studio with works of art and to 
surround himself with artists. I was 

j recommended to him as a risįng 
young sculptor and he was anxious 
to encourage new talent. He was go
ing to introduce me to actors and 
actresses, 
ainters.
statue. Richard Wagner, 
nice, uh?”

He insisted that I visit 
apartment and see his 
tion. I was curious; so, I went. 
Say, have you ever been to a wax
museum at some amusement resort? 
Well, that’s the impression I receiv. 
ed from Mr. Freėdburg’s apartment. 
Ghastly, “flesh-colored” busts were 
proudly pedastalled around 
room. And furthermore, a shawl 
spread over the grand piano! 
took great delight in pointing 
his art treasures and proudly 
serted that he had painted every 
bust himself, even telling me how 
he achieved the effects. Finally, and 
to my relief, he came to the case 
in point and gave me definite spec-

ifications
“Make beeg,” he said, 
life.” I 
bust is 
person) 
didn’t
more, especially since he told me 
that he had difficulty in meeting 
expenses.)

It was finished in two weeks and 
I reproduced it in plaster. I thought 
to myself—'Well, Mr. Freedburg, 
you’re not going to put any paint 
on this bust. It’s. going to stand on 
its own merits.—So I disolved some 
paraffin and applied three coats to 
the bust, the purpose of which was 
to repel any paint put on it. I de
livered the bust. Mr. Freedburg 
paid me the money, but did’nt seem 
very pleased. He replied, to my 
query, that it wasn’t big enough. 
“Well,” I said, “I’ll come back in a 
week and add a six-inch base. That 
will make jt bigger.”

I could have wept when T appear
ed again. He had disregarded my 
warning and had tried to paint it. 
The paint adhered in small areas so 

1 the bust looked leprous. I added 
' the six-inch base—what else could 
I have done ?

I never did meet his famous 
friends.

(To be continued)

There is not much to say about 
Hicktown itself, for it is a too small 
place. Since June 13th I am calling 
it Bridgewater. Since I call myself 
“stranger” it would be unfair for 
me to side with any town, so just to 
get the right impression about me 
—read the following lines and see 
how fair I am dealing with all of I 
you:

On June 13th at National Park in 
Montello the singing contest of six between 
choruses in our district took place. | 
Too bad Gardner didn’t come, we ‘ 
missed you. They must be still tired 
from the big mountain climbing they 
had. We will see you July 4th in 
Maynard, don’t miss it!

Now back to the contest; who won 
the prizes? So. Boston got the first 
prize; I think they deserve it. The 
second prize was given to Norwood. 
Their chorus is small but quite often 
it is quality and not quantity that 
counts. That is just what happened 
with the Norwood singers. They sang 
well with the small group and I 
think they deserve the prize. The 
third prize was given to the Bridge
water Lithuanian Youth Chorus. No 
doubt the judges had to think twice 
before making the decision as to 
which chorus should have the last > 
prize, but we were lucky to get it. 
Our chorus 
composed 
but with 
handle us 
to win a 
promising 
the winner of many prizes in the 
future.

Seeing that a few individuals in 
the Worcester chorus are dissatisfied 
with the judgement I would like to 
say that it’s wrong to make such 
statements as Amigo Mio did in the 
L.Y.S. about our judges. We all 
heard Mr. Grybas calling the judges 
to the stage before the contest be
gan. There were rumors that the 
judges were not there, but were 
they true ? Amigo Mio, it would be 
better for you to apologize because 
you took the rumors for granted, or 
else we will never get those people 
to judge for us. We all know that 
the Worcester chorus has a very cap
able teacher. The drawback of their 
group is their lack of unity.

Lawrence chorus, from what I’ve* 
heard, was just reorganized lately; 
I don’t think they expected to win 
an prize. With their young and very 
promising teacher they participated 
in the contest and sang pretty good.

Speaking of the Montello chorus 
I say—less of individual showing-off, 
especially amongst the boys, would 
improve your chorus a lot. 
boys in their chorus would make 
good speakers and organizers, keep 
up boys, you will make good and we 
need young leaders.

After seeing so much advertise
ments in Laisve about the Stoughton 
chorus participating at the July 4th 
picnic at Maynard, Mass., 
like to know since when 
Stoughton Chorus revived.

To the L.Y.S. Editor:
Your editorials are good and you 

should continue to have them. For 
information on depressions, machine- 

j ry and unemployment you should 
1 study (perhaps you did) the book 
j called “Capital” by Karl Marx. After 

reading it I can’t see how any one 
could fail to see the cause of depres
sions. To determine the differences 
____ i prior depressions and the 
present one—one must study some 
late publications on economics, of 
course not those published by cap
italists.

On June 22nd in the L.Y.S. there 
was no news from many of its young 
readers, therefore 
much 
there 
about 
“Will

Al K. was very 
wrong when he once said that 
was too much in the L.Y.S. 
dying choruses. He asked 

we ever grow up?” To answer
the question—help them grow up! 
Main thing is to get youth to write 
to the paper about their own doings 
and publish in between them some 
news and some articles that would 
help them to grow up—politicaly and 
any

ed white higher up in the sky at 
about eight bells, the boys curled 
up on their back seats and com
mended to sleep off a lot of their 
tiredness.

SURRENDER
Russ walked up and down the 

road— walked away into the cactus 
and swore at their needles—tried to 
sleep, and at about twelve honked 
his horn so loud the cars almost 
rolled backward. The boys started 
swearing through their windows, 
came out and walked threateningly 
towards Russ, who started locking 
his doors.

“What the hell’s the idea?” “Boys, 
if you’ll only listen—get me in to
morrow and the whole fifteen a piece 
is yours.” “You son of a bitch, why 
didn’t you say so in the first place?” 

Groggy eyed but happy at their 
own strength, they drove into Los 
Angeles Saturday noon.

“Maybe you don’t know it—but 
that was a strike we pulled back 
there. We all Stuck together and we 
won,” from Larry.
way to win, me for bigger and bet
ter strikes.”

There was all around hand-clasp
ing and the boys parted to hit the 
road back home with a fifteen-buck 
bulge in their corduroy jeans. "This is the limit—now he’s fired the house!”

is young and mostly 
of young boys and girls, 
our capable teacher to 

we can sing good enough 
prize. Our chorus is a 

one and no doubt will be

Gardner Chorus 
News Items

Our annual picnic is finally over 
and was quite a success after all 
the work the committee had to do. 
They did a grand job and should be 
congratulated. The weather man was 
kind to us, a nice crowd showed up 
and, although 
food, it was good while it lasted. 
How about it, Joe K. of Worcester?

We wish to express our sincere 
thanks to the Worcester Aido Chor
us for coming down to sing at our 
picnic and hope to be able to reci
procate one of these days. It was 
too bad that we couldn’t get up a 
volley ball game but better luck 
next time!

The first prize goes to Red of 
Worcester who was among the first 
arrivals at the picnic beating even 
Gardner. Why can’t everyone be 
bright and early?

A suggestion was made that the 
choruses change the date of their, 
beach trip because a picnic f to be 
held in Worcester on July loth. If 
we were to postpone our trip for 
every picnic that takes place we 
probably would never see the beach 
as there are picnics, picnics and 
picnics in every town and city every 
Sunday and Gardner is of the op
inion that July 18th should remain 
the date of the gathering.

How about it, all the rest of you 
choruses? Let’s have your comments 
on the subject. (

ATHENS, O.—American students
■ lag behind their European fellows ip. 
emotional maturity, Dr. Herman 'G.

' James, president of Ohio University 
here, 
their 
refer 
most 

itheir

THE BIRTH OF A MORNING
Rough foot-scarred pavement.
Rough work-scarred faces.
Cold chill, dull morning half-light.
Hastily eaten breakfast.
Hastily forsaken sleep.
Subway smells—tobacco, sweat, salami, 

human bodies.
Rhythmic sway with the'swinging motions 

of the subway train.
The struggle with sleep to keep heavy eyes open.
Morning—the birth agony of a new day.
Morning—again the agony of work and sweat.

—Francois.
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Poslapis Ketvirtas

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Fosteris ir Browderis Kalbės 

Piknike

Pirmadienį, liepos 5 d.,, 
Adomo darže, Castle Shannon,! 
keletas darbininkų organiza-: 
cijų rengia pikniką ir sykiu 
minėjimą Amerikos nepriklau
somybės dienos (Liepos Ket
virtos). Tai bus ne tik pikni
kas, bet ir sykiu demonstraci
ja už gynimą demokratijos, 
prieš karą ir fašizmą.

Programa bus puiki. Kalbės 
iš New Yorko atvykę Wm. 
Foster ir Earl Browder, abu 
garsūs kalbėtojai ir pasižy
mėję darbininkų vadai. Foste
ris kalbės apie plieno darbi
ninkų kovas, o Browderis apie 
kovą prieš karą ir fašizmą ir 
ką reiškia darbininkams Lie
pos Ketvirta.

Taipgi bus dideli laimėji
mai. Vienas iš atsilankiusių 
laimės kelionę į Sovietų Są
jungą arba tiek pinigais. Pir
kę įžangos tikietus turės pro
gos laimėti ta didelę dovana. 
Todėl visi stenkitės išanksto 
įsigyt tikietus. Parsiduoda po 
25 centus.

Tad visi. dalyvaukime šia-: 
me gausiame piknike.
APLA. Seimas Dar Sykį Pasi- ^ems,~kas tik bent‘kuo prisi- 

sakė už Vienybę su LDS. dėjo prje banketo sekmin-

ternational Workers Order 
organizacijos. Tai buvo skait
lingas ir gyvas piknikas. Gera 

i prakalbų ir muzikos progra
ma. Jaunuolių dūdų orkestrą 
gražiai pasirodė.
Pittsburgho Dienraščių Darbi

ninkai Paskelbė Streiką
Birželio 22 d. dienraščių 

“Press”, “Sun-Telegraph” ir 
“Post Gazette” darbininkai 
(maileriai) paskelbė streiką 
reikalaudami pakelti algas.

Su ta diena visi trys dien
raščiai nepasirodė. Ir šiandien, 
birželio 24 d., dar vis nepasi
rodo.

Majoras Scully bandė su- 
taikyt streiką, bet kol kas ne
pasisekė. Streikas ir toliaus 
tęsiasi, o Pittsburghas be mi
nimų dienraščių pasilieka, 
žmonės tenkinasi iš kitų mies
tų atėjusiais dienraščiais.

Vieša Padėka Banketo 
Darbininkams

APLA šeiminio banketo 
rengimo komitetas prašė šių 
žodžių rašytoją išreikšti šir
dingiausią padėką visiems to 
banketo darbininkams: virė- 

ijams, veiterkoms, programos 
: dalyviams. Reiškia padėką vi-

sakė už Vienybę su LDS.
Birželio 20 ir 21 d. įvykęs'^um0-

Augščiausios Prieglaudos Lie-1 Komitetas ačiuoja grabo- 
tuvių Amerikoj 27 Seimas vėl riaus Venslovo vedėjui Mar- 
pasisakė už vienybę su Lietu- čiulaičiui už paskolinimą sei- 
vių Darbininkų Susivienijimu, mui ir banketui reikalingų ke- 
32 delegatai (Mūsų pirmesnio džių. 
koresp. aprašyme per klaidą' 
buvo pasakyta 31. — “L.” 
Red.) balsavo už vienybės su
tartį. Prieš balsavo tik du de
legatai. Entuziastingai užgirta 
vienybės sutartis. Manoma, 
greitu laiku tos dvi organiza
cijos susivienys.

Viso delegatų su Centro Ko
miteto nariais buvo 35. Pitts
burgho ir apielinkės kuopos 
pasirūpino prisiųsti skaitlingas 
delegacijas. Iš toliaus skait
lingiausia delegacija buvo 4 
kuopos iš Shenandoah, Pa. 
Net trys delegatai atvažiavo

Komitetas atsiprašo visų tų, 
kuriems kas nors nepatiko.
APLA. 50 Kuopos Mėnesinis 

Susirinkimas
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoj 50 kuopos 
sekretorė E. Gasiūnienė prašė 
pranešt viešai, kad šios kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks
ta ketvirtadienį, liepos 1 d., 
Laisvės svetainėj, 1322 Reeds- 
dale St. Pradžia 8 vai. vaka
re.

Seimo delegatai išduos pil
nus raportus. Taipgi teks ap-

•—.bendrai su 26 kuopos dviem daugiau svarbių reikalų.
delegatais iš Girardville, Pa. 
Tai buvo vieningas Seimas. 
Veik visi nutarimai vienbal
siai padaryta. Biskį pasiginčy
ta ant Centro pirmininko ra
porto. Kadangi jis iškėlė kele
tą neteisingų užmetimų Cent
ro Komitetui, tai todėl ir pasi
ginčijus tie neteisingi užmeti
mai atmesta vienbalsiai.

Naujas referendumu išrink
tas Centro Komitetas vienbal
siai užtvirtintas.
APLA. Seimo Banketas Buvo 

Skaitlingas
Birželio 20 d. APLA šei

minis banketas buvo visais 
atžvilgiais sėkmingas. Svečių 
buvo net iš gana tolimų vietų. 
Visi gražiai linksminosi, ska
niai pasivalgė, geros progra
mos pasiklausė ir ant galo pa
sišoko.

Muzikalė programa buvo 
gera. Merginų sekstetas, J. 
Vainoriuko daina ir smuiko 
solo, Vainorienės smuiko so
lo, taipgi jos su sūnum smui
kų duetas, C. Kazler armoni
kos solo, merginų stygų kvar
tetas, Količiukų deklamacijos 
—tai visus interesuojanti pro
gramos dalis. Atydžiai visi 
klausėsi. į

Geriausia visiems patiko St. 
Kuzmicko dainos. Tai pirmą 
sykį jis čia pasirodė. Turi 
augštą ir tvirtą balsą. Sudai
navo tris dainas. Plojimams 
nebuvo galo. Kita žavėjanti 
dalis—“floor show”. Keturios 
mergaitės dainavo ir šoko. 
Miklumas jų visus interesavo.

Kalbėjo P. Dargis, J. Ur- 
iponas, St. Bakanas, R. Miza- 
ra, J. Mažiukna ir F. Buknys. 
Pirmininkavo Geo. Urbonas. 
Visą muzikalę programą su
darė ir visiems akompanavo 
Elsie Gasiūnienė.

Sėkmingi Parengimai
Birželio 13 d. Paul Dargis, 

lietuvių radio pusvalandžio 
vedėjas, turėjo sekmingiausį 
pikniką. Susirinko publikos iš 
visos apielinkės—ne vien lie
tuvių, bet ir kitų tautų. Pro
gramą sudarė prakalbėlės ir 
ristynės.

Kitas toj pačioj dienoj pik
nikas buvo Piney Fork—In-

Tad visi nariai kviečiami da
lyvauti ir atsivest naujų pri
rašyti prie šios kuopos.
Parėmė Ispanijos Kovotojus
Birželio 21 d., uždarius A.P. 

L.A. Seimą, gera dalis delega
tų ir svečių susirinko pas J. 
Šimkų pietus valgyt.

Pavalgius ir pasidalinus 
mintimis, buvo duotas suma
nymas kiek nors sukelti finan
sinės paramos Ispanijos kovo
tojams prieš fašizmą. Ant vie
tos tuoj aus sudėta apie $30. 
Manau, rinkėjai paskelbs visų 
aukotojų vardus spaudoj.

Tai graži parama mūsų 
brangiems draugams kovoto
jams Ispanijoj prieš žiaurųjį 
fašizmą.

Nanticoke, Pa
Piknikas Ispanijos liaudie- 

čių naudai įvyko birželio 13 d. 
Pelno liko $129.00. Tik gaila, 
kad pradėjo lyt, tai turėjom 

; anksti skirstytis namo. Jeigu 
ne lietus, tai būtų daug dau
giau pelno. Pikniką rengė M. 
Novašinskienė, E. Cibulskienė, 
A. Fuertes, Ig. Beržanskis.

I.W.O. kuopa 3180 perei
tam susirinkime nutarė rengti 
parengimą Ispanijos liaudiečių 
naudai ir kviesti bendrai kitas 
šio miestelio organizacijas. Iki 
šiol prisidėjo L.D.S. 4 kp., Ge- 
demino Draugystė ir Slovenian 
Lodge. Nors šitas miestelis ir 
mažas, bet retkarčiais pasiro
do gerai. Iki šiol jau sukelta 
dėl liaudiečių $259.00.

Draugai, darbuokimės, kad 
ateinantis piknikas duotų ma
žiausia $500. Bandykim suby- 
tint visą Luzerne Co.

Reporteris E. C.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Ūkanoj susikūlus vienam 
traukiniui į kitą, liko užmu
šta 5 ir sužeista 118 darbi
ninkų, bevažiuojant į dar-
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Puikūs Lietuviai Atletai, Kurie Laušis iki Pergalei.
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LAISVES it-/" h(NIKAS
VOSE PAVILION PARK, MAYNARD, MASS

Rengia Massachusetts Valstijos Darbininkiškų Draugijų Apskričiai

Puiki Svetainė Šokiam, Grieš Gera Orkestrą

Gražus Ežeras Pasimaudymui, Pasiimkite Bathing Siūtus

36 PINIGINES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

i 1-ma $25,2-ra $20,3-čia$15 Penkios Dovanos po $10 ir 28-nios po $51

Iš Anksto Įsigykite Įžangos Bilietus Ir Naudokitės Dovanų Proga

Draugai! Kur tik platinate šio pikniko tikietus, nepamirškite sugrąžinti parduotųjų galiukus prieš pikniką. 
Kurie iš tolimesnių miestų negalėsite būti piknike, tai tuojaus grąžinkite parduotųjų tikietukų galiukus, kad 
gautume prieš pikniką

12 Chorų Dalyvaus Programoje

fe

•T

t V W

Jaunuolių Choras iš Bridgewater, Mass., kuris dalyvaus šio pikniko programoje

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

Ristynės, Stanley Sikorski ir Chas. Račkauskas
A. Bimba, “Laisves” Redaktorius ir Philip Frenkfield Sakys Prakalbas

■■■MM

Atsižvelgiant į šią puikią programą nestebėtina, kad jau gauname žinių, jog svečių rengiasi 
atvažiuoti net iš Pennsylvanijos valstijos
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Laisvoji Sakykla
Kaip ir Priminimas Ameri

kos Lietuvių Laikraščiams
Manyk, kaip tau patinka, o 

aš tau nedvėjotinai drąsiai ir 
atvirai pasakysiu, kad žmoni
jai suteikė kur kaš daugiau 
palaimos ir ašarų prūdus iš
džiovino gydytojai! negu ko
kia nors kita žmonių grupė. 
Žmonija daugiau laimėjo nuo 
gydytojų, nuo medicinos mok
slo, negu bile kokie socialės 
sątvarkos kūrėjai pajėgė su
teikti palaimą. Epidemijos, 
ligos sustabdytos ar nors pa
žabotos be jokio pinigiško iš- 
rokavimo per gydytojus. Ir 
šiandien žmonių sveikata ge
resnė, negu kad buvo prieš 
50 metų; netik sveikata žmo
nių pagerinta, bet ir amžius 
žmonėms prailgintas. Ne re-1 
tenybė nūdien matyti žmogų Reeds'date ir

dicinai.' šiandie)* mokslas ge
riausiai klesti Sovietų Sąjun
goj, naujoj visuomeninėj sis
temoj, kur panaikinta žmo
gaus žmogumi išnaudojimas. 
Kiečiausiai mokslas suvaržy
tas fašizmo šalyse.

Dėlto tie gydytojai, kurie 
kovoja prieš fašizmą, podraug 
kovoja ir už mokslą, už šimt
mečiais sukrautos kultūros iš
laikymą bei jos plėtimą.

PITTSBURGH, PA

PRANEŠIMAI Iš KITUR
gali-

aprubežiuotas knygučių, tai duodama 
tik darbininkiškom organizacijom. 
Apie kainą klauskite virš pažymėtu 
antrašu.

JERSEY CITY, N. J.
LDS 133 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 30 d. birželio, Uk- 
rainų svetainėj, 160 Mercer St. Pra
džia 8 valandą vakare.

Kiekvieno nario užduotis dalyvauti 
susirinkime, mat yra svarbių dalykų 
apsvarstymui.

Komitetas.
(152-153)

HAMTRAMCK,~MICH.
ALDLD 188_ kp. susirinkimas įvyks 

vak., 3014 Yemans Št. Visi nariai 
dalyvauki!, nes yra 
reikalų aptarti.

LAWRENCE, MASS.
Dailės Mylėtojams!

Knygelių veikalo “Iš Meilės” 
ina gauti pas A. Večkys, 1 Keilhau
Ct., Lawrence, Mass. Tas veikalas, 
kaip daugumai žinomas—yra vienas 
iš geriausių. Kadangi skaičius yra

Reumatizmas Sulaiko
mas j 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 

penktadienį, 2 d. liėpos, 7:30 vai. išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu- 
nrolr QA 1 A Vnvvinnr. , __ , _garos, Sąnarių, ir Muskulų.

FOTOGRAFAS

daug svarbių

(152-154)

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 3 d. yra šaukiama CIO 

konferencija į kurią organizacijos ir 
kliubai malonėkite išrinkti delegatus. 
Konferencija įvyks 735 Fairmount 
Ave., 8 vai. vak. Kitos tautos jau 
yra turėję tokias konferencijas, to
dėl mes lietuviai visi būkime šioj 
konferencijoj. Ateikite ir ne delega- > 
tai, nes bus geras kalbėtojas, išgirsi
te daug naujo ir negirdėto.

Komisija.
CLEVELAND, 7)HIO

ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
d. liepos, 8 v. v., 920 E. 79th St. 

Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
bus nominacijos Centro Valdybos ir, 

tautos narių į aiškiai ryškias bą paremti mūsų jaunuolius, tda VkuopoLls^
laimingiausia kurie dabar Ispanijoje kovo-'patį vakarą. Kviečiame visus daly- 

’ ’ ’ rvauti.

APLA Delegatai Parėmė Lie
tuvius Jaunuolius Ispanijoj
Tuojaus po APLA Seimo 

užbaigos, apie antrą valandą 
po piet, delegatai dar užėjo į 
draugų Šimkų Restaurantą, 

j.*’ bešneku- 
dar veiklų . 70 metų senumo; čiuodami, bevalgydami, drau- 
50 metų tam atgal buvo di-j 
dėlė retenybė. Ateis laikas,! 
kur nebus retenybė matyt,1 
kalbėti su šimtmetiniais ir tai 7aVnuo?>is.’

gai delegatai, vieną labai 
’'svarbią pareigą atliko. Jie 
: parėmė Ispanijoj kovojančius

vis ačiū gydytojams. Draugas Geo;’ l -bonas, A.
Mes lietuviai, turbūt iš prie- p. l. A. Pirmo Apskričio pre- 

žasties nebuvimo padalinimo zidentas, paaiškino apie svar-
Draugas Geo: U "b on as, A. i

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

kastas—esame 1
tauta. Mūsų dvarponiai buvo ja/ kad nugalėjus kruvinąjį 
kitataučiai ir mes į juos žiū- fašizmą. Draugas Urbonas, 
rėjome kaipo ne į savus lietu- tai pasakydamas, paaukavo 
vius, ir kada pranyko bau- tris dolerius. Drg. Naravas, 
džiavos gadynė, tai mūsų pilk- delegatas iš Shenandoah ir T. 
sermėgiai tėvai leido savus Katilienė iš Buffalo, N. Y., 
vaikus į mokslus, kurie pasie- aukavo po du doleriu. Sekan- 
kę akademinį laipsnį mokslo, ti aukavo po dolerį: J. Varna- 
ypač gydytojo, grįžo tarp sa- giris, J. A. Šimkus, J. Gata
vųjų, ir sykiu vargo ir skur- veckas, J. Stagniunas, S. Kuz- 
do su savaisiais kaimo žmonė- mickas, J. Orman, M. Janavi- 
mis ir už tai mes turim netik čienė, J. Zamaras, F. J. Madi- 
visuomeniečius, bet sykiu ir SOn, A. žvirblis, V. Količienė, 
gydytojus veikėjus. Kudirka, j. Urbonas, J. Mardosa, A. 
Šliupas, Grinius, Staugaitis, Pipiras, J. Gasiunas, ir J. Je- 
Ąvižonis ir daugel kitų. Mes sadaviče. Po 50 centų aukavo: 
turim Amerikoje Kaškiaučių, F. Buknys, K. Žukas, D. P. 
Petriką, Margirį, Šimkų, Mon- Lekavičius ir P. Povilaitis. 25 
tvidą ir daugelį kitų kilnios ir centus aukavo: A. K. Sliekie- 
garbingos sielos gydytojų, ku- nė. Viso tapo surinkta $25.25. 
rie nemažai prisideda ir pri-

B. Kirstukas, Sekr.
, (152-154)

PHILADELPHIA, PA.
Bendros Darbininkų Organizacijos 

rengia pikniką liepos 4d., College 
Settlement Farms (arti Willow 
Grove). Šis piknikas bus vienas iš 
geriausių piknikų ką tik esame su
ruošę. yra gražūs laukai, ežeras, ir 
visokių kitokių vietų, kur galima 
įvairius žaislus žaisti. Valgis bus 
reprezentuojamas nuo įvairių tautų, 
įžanga 25c. Užtikrinam linksmą 
laiką visiems. Kalbės Earl Browder 
ir William Foster temoje: CIO ir 
Ispanija. Paimkite gatvekarius 66 
arba 6 ant Broad ir Olney ir važiuo
kite iki galo, kur lauks busai nuvež
ti į pikniko vietą.

(152-154)

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 

’• ginimo (dope)—saugi jauniem ir se- 
1 niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 

yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ii’ pa
siųskite ji su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui <$1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta.4 Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

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

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

LICENSES

SMAGIOS VIETOS
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto
li nueiti. Namuose yra visi pa
togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la
bai nedaug, 
užaugintus 
parduodam, 
rašykite:
Jos. Jackin, P. 0. Box 345,

Shelter Island Heights,

Telephone: EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

nes mes čia savo 
produktus pigiai 
Dėl informacijų

Labai širdingai ačiū visiems, 
sidėjo prie pagerinimo lietu- kurie aukavote. Mūsų jaunuo-i 

liai iš tų mūsų suaukotų pini-Į 
Q-U galės drąsiau kovoti, nes NOTICE is hereby given that License 

jie žinos, kad mes ne tik rū-

rių sveikatos Amerikoje, ir šy
du atsižymėję visuomeniečiai.

Nuo birželio 9 d. šių metų, 
aidėjo 25 metinis jubilėjus 
erikos Lietuvių Daktarų 

augijos, kurį jubilėjų žada- 
a atžymėti nepaprasta veik

ti pagerinimo žmonių sveika
tos.

Jeigu gerbiami lietuviai gy
dytojai ir dentistai, kurių ran
dasi Amerikoje daugiau ne 
pora šimtų—visi sutartinai, 
nors vieną dieną pašvęstų 
žmonių sveikatos pagerinimo 
eikalui,—tai neįmanomą ge- 
adarystę suteiktų žmonijai.

Tik žvilgterėkim į darbuotę, 
žmonių sveikatos reikalais, 
Dr-ų J. J. Kaškiaučiaus, Pet- 
rikos, Šimkaus, Montvido, Bie- 
žio ir kt. vienučių nuopelnus, 
—tai ką galėtų atsiekti, jei jie 
visi z per šiuos jubilėjinius me
ns padirbėtų iš peties ir nuo 
irdies.

Musų Amerikos laikraščiai 
turėtų nors vieną special} nu
merį pašvęsti ir išleisti vien 
tik žmonių sveikatos reikalu, 
iš priežasties 25 metų sukak- 
U'vių Amerikos Lietuvių Dak- 
irų Draugijos.

Galima būtų įdėti veikles- 
ių narių draugijos jų paveik
ius. Komitetas rengimo pro- 

,Tarno jubilėjinių 25 metų 
it'žymėjimui parūpintų tam 
iaikraščiui atatinkamų straips
nių iŠ sveikatos srities.

Na, štai proga pasitaikė pa
togi ; medžiagos yra. Reikia 
tik geros valios, noro ir tru
pučiuką pasiaukavimo mūsų 
yrolių ir sesių naudai—jų 
veikatai pagerinti—kad būti 
'eikli ir žygiuoti arčiau prie 

palaimos.
Dr. A. L. Graičūnas.

Red. Pastaba. — Yra gydy
mai ir gydytojai. Vieni, už- 
aigę mokslą, darbuojasi, 
aip dr. Graičūnas pripažįsta, 
y tik medicinos srityj, bet ir 
suomeniškame gyvenime. Jie 
leidžia apšvietą, padeda 
,tbo žmonėms organizuotis 
kovoti už geresnį*gyvenimą 
podraug, už naują visuome- 

naują sistemą. Kiti šitoj 
tyj nepakelia nei šiaudelio. 
Tik šimtmečių darbo žmo- 

kovos už savo reikalus, 
®š priespaudą ir išnaudoji- 

sudarė jiems geresnį gy- 
Pia ir suteikė progos plės- GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
lOKSlui, tame t\ępe ir me- DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

________  _____  _ No. 
GB4982 has been issued to the undersigned

• to sell beer at retail under Section 75 of
- ’ i i • t • • 1 the Alcoholic Beverage Control Law at 479pinamės abelnai Ispanijos KO- Central Ave., Borough of Brooklyn, County 

. v n v -iv nnin01 Kings, to be consumed off the premises.va prieš fašizmą, bet ir apie 
juos pačius. Jie yra geriausi 
Amerikos lietuvių sūnūs, nes 
jie kovoja, statydami savo 
sveikatą ir gyvybę pavojun 
dėl mūsų visų. Pinigai yra per
duoti tam lietuvių draugų 
komitetui, kuris aprūpina jau
nuolius įvairiomis reikmeni
mis, k. t.: cigaretais, tabaku 
muilu, literatūra, knygomis 
kitokiais dalykais.

JOSEPH GOLL
479 Central Avenue Brooklyn, N. Y.

Didieji Piknikai

Tel. Virginia 7-4499

Tel. Stagg 2-0783 
Home Tel. 

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

ir.

Waterbury, Conn

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

ULMER PARKE 
Rengia dienraštis “Laisvė”

(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE.

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

Kovokime!
Supranta 
už rezoliuciją,

Kovojame
Waterburio pažangiųjų lie

tuvių kliubas 103 pasiuntė 
miesto “staršinoms” protestą 
dėl uždraudimo rodyt judį 
“Ispanija Liepsnose”. Tuo pat 
klausimu protestą pasiuntė ir 
“Nemuno” kliubas. Seka pro
testai vienas paskui kitą—gal 
ir laimėsime?

Blogai
Balsuojant

protestuojančią dėl uždraudi
mo rodyt judį “Ispanija Liep
snose” kilo lermas. Vieni stojo 
už rezoliuciją, kiti buvo griež
tai priešingi. Pirmininkas liepė 
balsuoti: dauguma balsų pri
ėmė visą rezoliuciją ir pro
testas tapo išneštas. Blogai į 
tai atsiliepia profesionalai (ne 
visi), kurie protestavo prieš 
balsavimą. Toki profesionalai 
turėtų suprast, jog jie gyve
na iš darbininkų ir darbininkų 
reikalus turėtų paremti. Ar gi 
būtų jiems gerai, jeigu darbi
ninkai nesikreiptų prie jų dėl 
profesionalio patarnavimo?

Streikai
Waterbury jau nemažai 

darbininkų streikuoja, ir dar 
daugiau pasiruošę eiti į strei
ką, jeigu nebus pagerinta dar
bo sąlygos. Smarkiai pradėjo 
augti C.I.O. Nors kartą ir Wa
terburis sujudo, sekdamas ki
tus. Pasisekimo streikuojan
tiems ! Juozelis.

Bostono Apielinkė
Sekmadienį, 4 Liepos (Jdy)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkės 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, Brooklyno, 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-raa Apsk.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadieni 5 September

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

f

(151-152)

MEDI IN
1 BOXCINAL
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HERBS

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

NOTARY 
PUBLIC

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

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

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Clement Vokietaitis j 
| LIETUVIS ADVOKATAS ž 
į 50 Court Street c

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

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

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

•J

PuBlaDls Penkta*

NATURAL - LAX - HERB TEA

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

E

E

E

E

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 Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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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 
K Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

_ Stanley Masiulio įstaiga Yra
51'8 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Ave. ir Lorimer Street

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

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

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APSUNKĖS
Iš Lietuvių Kriaučių 

Susirinkimo
Penktadienio vakare, Amal

gameitų Unijos Svetainėje, ant 
Arion Place, Lietuvių Kriau
čių 54-tas Skyrius turėjo sa
vo metinį susirinkimą. Siuvė
jų pribuvo apie keturi šimtai. 
Vadinasi, nei pusė skyriaus 
narių nedalyvavo susirinkime. 
Priežastis neatsilankymo susi- 
rinkiman aiški — visi pasiten
kinę dabartine skyriaus vado
vybe, ką matysite žemiau, 
kuomet prieisime prie rinki
mų šių metų antro pusmečio 
viršenybės, ir metinės delega- 
tystės.

Pirmiausiai perskaityta eks
tra susirinkimo protokolas, 
parašytas praeitų metų birže
lio mėnesį, tai yra, delegato 
rinkimo protokolas. Pildančio
ji Taryba numatė, kad toki 
ekstra susirinkimų protokolai 
nėra reikalo rašyti į atskirą 
knygą ir nutarė perduoti sky
riaus susirinkimui panaikinti 
tokią knygą. Susirinkimas Ta-

moka paantrinti dar neuž
mirštą klausimą. Naujas iš jo 
pranešimo yra tas, kad Kas- 
perckas jau pradėjo darbinin
kams kapoti nesenai pakeltus 
nuošimčius. Vieniems užmokė
jo dešimtu, kitiems aštuntu, 
o mūsų skyrius pakėlė visiems 
lygiai—d vyli ktu nuošimčiu. 
Šitas klausimas jau yra per
duotas generaliams menadže- 
riams, kas Kasperckui gali 
baigtis nesmagumu.

New Yorke jau yra užsire
gistravusios 428 firmos, apie 
190 dar tyli, laukia kaž ko. 
Užsiregistravusios firmos dar
bo į rankas neleidžia, o kur 
pradeda dirbti, nenori mokėti 
pilną pakėlimą, tad po ketvir
tos liepos gali būti antras sta- 
pičius—sustojimas. Unija pa
skyrė penkis žmones, ne 
kriaučius, kurie eis per šapas 
ir peržiūrės knygas, darbinin
kų algas, idant nebūtų suk
tybių išmokėjime algų ir siu
vime žiponų žemesne kaina, 
negu kito kontraktoriaus. ši
tas komitetas, gal būt palai
kys šiokį tokį balansą adatos 
industrijoj. Tai tokis buvo

Būrys Chicagiečių Bus
“Laisves” Piknike

Apsivedė
Pereitą nedėldienį, 27 birž., 

apsivedė “Laisves” kąimin- 
ka ir Dainos Ansamblio narė, 
Julia Jackaitė su Juozu Ka- 
bošium. Vestuvės atsibuvo

darbininkų už unijinį veikimą, Grand Paradise svetainėje, 
bet išsigandę bruzdėjimo^ vėl Abu jaunavedžiai jauni, gra-

“LAISVES” PIKNIKAS

rybos pasiūlymą vienbalsiai 
priėmė, kas reiškia, jog atei
nančiam mėnesiniam susirin
kime jau bus skaitomas šio su
sirinkimo protokolas, kurio, 
pagal seną madą, būtų reikė
ję laukti kelių mėnesių.

Ant Tarybos sekretoriaus 
raporto kilo mažos diskusijos, 
nes jis jame žymėjo, kad vie
na darbininkė, atėjus Tary- 
bon, prašė gauti didesnio už
mokesčio, kadangi jos darbe, 
šeipų (atlapų) daryme pridė
tą daugiau darbo ir be atlygi
nimo. Šitas klausimas Taryboj 
buvo svarstomas porą sykių ir 
paliktas be veikmės, nes su- 
tartyj parašyta, jog šeipe tu
ri būti dedama vienuoliką 
“stičių” (eilių). Prie to, ir ki
tiems darbininkams uždėta 
padauginimas darbo. Tokiu 

——būdu, pakėlimas mokesties 
būtų r e i k a 1 i ngas visiems. 
Klausimui paaiškėjus, — su
sirinkimas užbaigė jį be atski
ro jai laimėjimo nuo kitų dar
bininkų.
Demokratinei Ispanijai Medi- 

kalė Pagelba

Amalgameitų Unija pasky
rė $5,000 (penkis tūkstančius) 
Ispanijos Raudonajam Kry
žiui ir tą sumą padalino sky
rių sumokėjimui. Didesnis 
skyrius gavo didesnę sumą,— 

mažesnis mažesnę. Mūsų sky- 
riui paskyrė šimtą dolerių, ką 
susirinkimas užtvirtino be jo
kio pasipriešinimo. Reiškia, 
nuo šio susirinkimo skyriaus 
iždas sumažės šimtu dolerių.

Amalgameitų Unija per me
tus laiko išmokėjo penkias 
dešimts tūkstančių dolerių 
įvairiems darbininkų reika
lams: gynimui Ispanijos, Dar
bo Partijai, o r g a n i z avimui 
darbininkų kitose industrijose; 
sušelpimui nuo fašizmo nu
kentėjusių žydų ir kitiems 
labdaringiems darbams. Visos 
čia minimos aukos amžiams 
pagražins unijos istorijos la
pą.

Piknikas

Pikniko klausime užsitęsė 
ilgesnės diskusijos, nes jo pir
mininkas, F. Stanaitis, išduo- 

’ damas raportą pranešė, kad 
pikniko išlaidos siekia du šim
tu dol., o įžanga tik 25 cen
tai, tai būtų gerai padaryti 
tarimą, kad dirbantieji kriau- 
čiai verstinai pirktų tikietą.

Bubnio raportas.
Rinkimai

Atėjus rinkimams, tai tik 
vienas protokolų raštininkas, 
Neciunskas, turėjo oponentą 
ir reikėjo skaityti balsus, bet 
Neciunskas vistiek likosi iš
rinktas 145-kiais balsais prieš 
32. Nei delegato, nei kitų Ta
rybos narių rinkime balsų 
skaitymas nebuvo reikalingas, 
nes niekas nekandidatavo. Iš 
susirinkimo kilo balsas: “Kam 
rinkti kitus, kuomet šitie žmo
nės tinkamai veda skyriaus 
reikalus.” Pagal senų unijistų 
kalbas, tai dar pirmas tokis 
rinkimas įvyko skyriaus isto
rijoj.

Rink imams pasibaigus — 
Bubnys padėkavojo susirinki
mui už jo išrinkimą, pridur- 
flamės, kad dirbsiąs teisingai, 
niekam neparsiduodamas. Pir- 
mesniais mano delegatavimo 
laikais,— sakė jis,— ne vis
ką raportuodavau Pild. Tary
bai, reikėjo kai ką užtylėti, 
nes tada buvo didelis prieka
bių jieškojimas, dabar gi Ta
ryba viską žino, kadangi 
klausimus visi sutartinai riša
me.

Čia susirinkimas baigėsi 20 
minučių iki dešimtai valandai, 
prasidėjęs nuo aštuonių, išri
šęs 17-ką klausimų dienotvar- 
kyj.

J. Nalivaika, S. K.

Draugas K. Depsas Išvyko 
Sanatorijon Poilsiui

Pereitą ketvirtadienį d. K. 
Depsas išvažiavo į Spotswood, 
N. J., kur jis mano praleisti 
tūlą laiką sanatorijoj, ramiai 
ilsėtis-gydytis. Jis jau serga 
apie šešetą savaičių ir miesto1 
triukšme bei vasaros karščiuo
se sunku atgauti pajėgas. Ti
kimasi, kad rami aplinkuma 
ir tyras oras padės greičiau 
atgauti sveikatą.

Rep.

Pranešama, kad mažiausia 
pustuzinis veiklių chicagiečių 
atvyksta į “Laisvės” pikniką. 
Tas jau parodo, kokio skai
čiaus svečių galime tikėtis iš 
artimesnių kolonijų.

Užtikrintais šešiais svečiais 
Brooklyne bus vienas “Vil
nies” redaktorių, d. F. Abe
kas, K. Abekienė, jos sūnus 
Leonardas, S. Vilienė, A. Zik- 
sienė ir E. Drobienė, Amerikos 
lietuviams žinomi geri veikė
jai. Yra spėjimų, kad iš Chi- 
cagos bus dar daugiau svečių. 
Pagyvensim, pamatysim.

Kas liečia artimesnes kolo
nijas, tai jau niekam ne nau
jiena, kad rengiasi masėmis. 
Busais atvažiuoja iš Waterbu
ry, New Haven, Philadelphia, 
Scranton, Wilkes Barre, Pa
terson, Newark, Harrison, 
Elizabeth, Bayonne, Oakville 
ir kitur. Gi mašinomis ir trau
kiniais atvyks svečių iš desėt- 
kų, gal šimtų kitų kolonijų. 
Nėra ir klausimo, kad brook- 
lyniečiai irgi bandys skaitlin- 
gumu nepasiduoti svečiams.

“Laisvės” piknikas įvyks šį 
sekmadienį, 4 liepos, Ulmer 
Parke. Programoj dalyvaus 
keturi chorai, šokiams grieš 
dvi orkestros. Įžanga 40c. Prie 
iš anksto pirktų įžangos ti-

paliko dirbt. Tačiau pereitą 
penktadienį atleido juos ir 
būrelį kitų, norėdami parodyti 
būk jie atleidžia taip sau, ne 
dėl unijos. Tačiau darbinin
kai ir šį skymą suprato. Uni
ja padavė skundą Darbo San- 
tikių Tarybai. Gi patys dar
bininkai smarkiai stiprina uni
ją, nes tai geriausia garanti
ja apsigynimui nuo bosų, už
mačių. Rep.

REIKALAVIMAI 
Reikalingas Pusininkas j 

Pelningą Biznį
jieškau pusininko i kabareto biz

nį, kur laikoma šokiai 4 vakarus i 
savaitę. Biznis eina gerai; visada pil
na kostumerių, ypač, penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Vienai 
sunku vest tokį biznį. Del pasitari
mo kreipkitės biznio vieton: 648—3rd 
Avė. kampas 19th St., Brooklyn, 
N. Y.

(152-154)

BROOKLYN, N. Y.
Mūsų Darbininkų Susivienijimo 60 

skyrius, 52 Throop Ave., kviečia su
sipratusius lietuvius, kurie bile kur 
dirba ar bedarbiai, supranta kiek 
nors rusų kalbų, ateit ir padėt sun

kio] kovoj prieš išnaudotojus. _
Mūsų minimas skyrius turi savo 

komitetą, kuris energiškai gina be
darbių reikalus Pašalpos Biure ir 
taipgi prisiėmė užlaikyt ispanišką 
kūdikį, kuriam reikalinga $5 kas mė
nuo ir 8 d. birželio jau $5 pasiųsta. 
Mes norime ne vienam, bet nors 10 
kūdikių pagelbėt, už tad mes šau
kiam ateit į pagelba, nes Ispanijos 
darbininkų pergalė, bus viso svieto 
darbininkų pergalė.

Org. M. Unifaciev.

žūs,—pačiame gyvenimo bran
duolyje.

Linkėtina jiems smagaus, 
saldaus ir ilgo vedybinio gyve
nimo. Veismūniškis.

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai pas lietuvius, pavieniams ir ve- 
dusiems. šildomi garu, šiltas vanduo 
žiemą ir vasarą. Šviesūs kambariai. 
Galima matyt nuo ryto iki vakaro. 
Dėl daugiau informacijų, kreipkitės 
po num. 261 Hewes St., Brooklyn, 
N. Y. (152-154)

BROADLING
Straight

RYE

Lankėsi “Laisvėje”

Bus Dvieju Dienų Šventėje

Sekmadienį, 4 Liepos-July
Programoje Dalyvaus Keturi Chorai:
LYROS CHORAS iš Philadelphijos,

Vadovaujamas J. Bulaukos

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

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

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

Šiam sumanymui susirinkimo 
diduma pasirodė priešinga ir 
TJImą piknikan paliko liuosą: 
bus pelno ar nuostolių, nori 
eik j jį, nenori neik!

Rengimo pikniko komisija 
yra pasitenkinus šiomis disku
sijomis, nes jos pažadins 
kriaučius raginti vieni kitus 
dalyvauti jame ir išvežti jį 
H Dexter Parko be skylės. 

- Priešingai, reikės kitam susi
rinkime rinkti komisiją užsiū-

Sekmadienį aplankė “Lais
vės” įstaigą Petrė Matulaity
tė iš Montreal, Canada (se
niau buvus torontietė), žymi 
darbuotoja lietuvių darbinin
kų judėjime. Ji svečiavosi pas 
d. O. Kučiauskaitę, Baltimo
re!. Grįždama sustojo aplan
kyt savo dienraštį ir aplink jį 
susispietusius d r a u gus-drau- __ _ Tges.

Draugė išreiškė pageidavi
mą. kad šioje šalyje gyvenan
tieji draugės ir draugai tan
kiau apsilankytu pas kanadie
čius, o kanadiečiai pas mus.

Rep.

DRG. I. AMTER KALBĖS
• PER RADIO

Bubnio Raportas
•> ■*'*

Jis kalbėjo apie kriaučių 
darbą atskirose dirbtuvėse, 
bet jau buvo rašyta iš cher- 
manų susirinkimo, tai neapsi-

Antradienį, 29 birželio, 6:30 
vakaro, draugas I. Amter, žy
mus komunistų vadas, kalbės iš 
stoties W0XR temoje “Kas at
stovauja 1776 Metų Tradicijas?

kietų yra 4 dovanos: $10, $7, 
$5 ir $3.

Buvo Smagi Šv. Jurgio 
Draugystės Gegužinė

Pereitą subatvakarį oras 
buvo truputį vėsokas, bet 
brooklyniečiams žinomas Dex
ter daržas, dar ankstokai, jau 
užtvinęs margu lietuvišku 
svieteliu. Aplink šokių salę po 
medžiais stalai; ant stalų šla
ma su užkandžiais krepšiai, o 
čia, ant žemės, raičiojasi bač
kutės su alučiu. Brooklyniškės 
sunkiasvorės močiutės prie 
alučio drąsios, vos spėjus 
kamščiui iš galo bačkutės iš
sprukti, tai gaspadinė pirmu
tinė alučio skoniui išbandyti.

Šokių salė persipildžiusi 
gražum lietuvišku, galima sa
kyti, kontestiniu jaunimu; vai
kinai, tartum spragilai—aukš
ti, tiesūs; merginos, vienos 
kiek trumpesnės, riestesnės; 
kitos, aukštos, tiesios, bet vi
sos grakščios, žydriaakės.

Artinantis vidurnakčiui, te
ko matyti keletas Motiejų, 
kurie nepataikė tiesiai vaikš-

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

IŠPARDAVIMAS 
PERVIŠIAUS

Lord Calvert, 100 proof.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Penkių metų senumo

Bonded Rye ar Bourbon 
pusė paintės, 4 bonkos $2.99

ROEBLING
LIQUOR STORE

305 Roebling St., B’klyn 
(trečios durys nuo Broadway) 

EVergreen 8-9091
GREITAS PRISTATYMAS.

Dvi Orkestros Grieš Šokiams
Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

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

4-rios Dovanos prie Įžangos Bilieto Perkant Išanksto

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI 
Išanksto Įsigykite Įžangos Bilietus ir naudokitės 

Dovanų Proga.

čioti, bet iš tos priežasties jo
kių apsistumdymų neįvyko. 
Atmosfera buvo gana jauki, 
nuotaika gana draugiška.

Nuo ankstyvo popiečio, iki 
vėlyvos nakties, Kaizos ir Re- 
tikevičiaus orkestros linksmino 
piknikaujančius su madniau- 
siais muzikos kavalkais.

Brooklyniškė Švento Jurgio 
Draugija tai yra tokia drau
gija, kurioje sutelpa įvairių 
sriovių žmonės, ir į savo pa
rengimus pajėgia sutraukti 
visą margą lietuvišką svietelį.

Veismūniškis.

So. Brooklyno Darbininkų 
Judėjimas

E. W. Bliss Kompanijos 
darbininkai pusėtinai juda— 
mitinguoja, tariasi ir rašosi į 
United Electrical and Radio 
Workers Uniją, kuri yra dali
mi CIO. Jau įvyko eilė mitin
gų. Kitas mitingas įvyks 1 lie
pos.

Į tą pačią uniją rašosi ir 
American Ma chine and 
Foundry, taipgi kitos ten pat 
pančios šapos darbininkai. 
Manoma sudaryt visų trijų 
gretimai esamų šapų darbi
ninkų vieną galingą lokalą, 
kuris bile reikalui iškilus ga
lės apginti kiekvieną darbi
ninką. Bliss šapoj dirba 1,500, 
kitose irgi—-tūkstančiai.

Tuo tarpu Bliss Ko. imasi 
desperatiškų žingsnių atbau- 
ginimui darbininkų nuo stoji
mo unijon. Pora savaičių at
gal buvo pravarę iš darbo 
vieną lietuvį ir porą švedų

Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

BUŠAI I “LAISVĖS” PIKNIKĄ
. M T JT Išeis nuo 62 Lafayetteraterson9 /V. J. st., 10 vai. ryto. n.
kietas $1.10. Komisija: S. Vilkas, Prapiestienė 
ir V. Krymas. Kreipkitės, 331 River Street.

r\ • I I Dr. Martin Luther’io Drau-
¥\.X.ClgGU)OOCt) gijos busas išeis 1 vai. die- 

Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuot, kreipkitės pas Šapalą-Vaigi- 
nį, aukščiau paduotu antrašu.

r • I AT ¥ Vietas galite užsisakyti pas 
JLitnOClT^ /V. </• dd. G. Kardauską ir C. An- 

driūną, 35 W. 16th St. Kelionė į abi puses $1.00. 
Busas išeis kaip 12:30 vai. po pietų nuo Wood 
Ave., ir 15th St.

New Haven, Conn.
sekanti: B. Medley, 114 Nash St., A. Petkienė, 161 
View St., A. Šoliunienė, 172 Thomas St., W. H. Bušai 
ir automobiliai išeis 8 vai. ryto, kampas Humphrey, ir 
Wallace St., pasimokėkite kelionės lėšas, kurie pasiža
dėjote važiuoti.
jr> ĄT J Išeis nuo Panelio įstai-tiayonne/V c/- gos, 347 Avenue E, 10 

valandą ryto. Round Trip $1.00.

ĄT 1 AT ¥ Išeis nuo Jurginės Svetai-INeUartZ, /V. J • nes, 180 New York Avė.,
10 vai. ryto. Kelionė į abi puses 80c. Užsisaky
kite vietas kuo greičiausia, kad neliktumėt na
mie. Užsisakykite pas Ch. Anuškis, 106 Bleeker 
St., M. Dobinis, 239 Rose St., G. Žukauskas, 566 
S. Clinton St., E. Orange, . Mikšio-Skeistaičio 
užeigoj, 189 Ferry St. ir pas Sietyno Ch. narius.

Tir«Jp' J I Dr. Martin LutherVVllliamSburgh Draugijos busas į 
“Laisvės” pikniką išeis nuo Stasio Masulio Res
tauracijos, 518 Grand St., 1-mą vai. po piet. 
Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuoti, kreipkitės pas Masulį aukš
čiau paduotu antrašu.

J •!> Mes pasamdėm didelįUURVllle, COZIFI. busą dėl 40 pasendže- 
rių. “Round Trip” $2.25. Kreipkitės prie Jos. 
Zuraitis, Jos. Berger, V. Navickas ir V. Kuli
kauskas. Jie suteiks jums visas informacijas.

JT’J* JL J-JL Busas išeis nuo 408 Court St.,
1 vai. po piet. Round Trip $1. 

Greit užsisakykite vietas, nes jau laikas trum
pas. Komisija: Stella Pociūnaitė, 221 Magnolia 
Ave., C. Lauksminaitė, 248 Clark PI., J. Čirvins- 
kaitė, 446 Franklin St.

• JT Busas išeis nuo Greeniaus įstai- ^lirrsiae ~~ gos, 267 Walker St., 11:30 vai.
ryto. Round Trip tikietas $1. Norintieji važiuot 
kreipkitės prie aukščiau paduotu antrašu ir tuo- 
jaus užsiregistruokite.

F JT • Bušai išeis nuo dviejų vietų. Nuo
-lYCIf f IS Oft Marcinkevičiaus, kampas Hamil

ton ir John Sts., antra stotis, Hamilton ir 4th 
Sts. Round Trip tikietas 75c. Jei trūktų vietų 
busuose, tai paimsim privatinėmis mašinomis. 
Prašome visų norinčių važiuot iš anksto užsire- 
gistruot.




