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

težius, o Islaimėsit 
Pasauli!

Kauno spauda rašo, kad į 
Ameriką atvyksta smetoniško
jo “Lietuvos Aido’’ redakto
rius V. Alantas-Jakševičius. 
Mes nežinome oficialio jo mi-

- sijos tikslo, bet vieną žinome: 
jis, kaip ir kiti to tipo žmo
nės, bandys stiprinti fašistus.

Alantas-Jakševičius—tipiškas 
smetonininkas. Jo redaguoja
mam laikraštyj buvo visaip juo
dinami Suvalkijos ūkininkai, 
kuriuos 1935 m. Smetona šaudė.

Kaune (birž. 14 d.) numirė 
mokytojas Juozas Kairiūkštis, 
83 metų amžiaus. Sakoma, Kai
riūkštis—seniausias Lietuvoj
pedagogas, mokytojas. Jis darb
ščiai dalyvavo lietuviškam tau
tiniam judėjime caro laikais.

Vienas draugas iš Sovietų Są
jungos rašo:

“Kasperaitis nebuvo arcštiu ■ 
tas. Jis visą laiką dirl > 
Minske.”
Fašistų spauda, betgi, keli is 

atvejais d. Kasperaitį suai š- 
tavo. Mes tuomet sakome, ' ad 
ji meluoja.

Bet ko gi kito gali tikėt? iš 
fašistų laikraščių?

Dzūkiją ištiko baisi vit sula 
(tornado). Sakoma, sunai ino 
daug kaimų, pridarydama me
nėms milžiniškų nuostolių.

Nelaiminga ta mūsų šalis. Ją 
terioja nę tik fašizmas, o il
gam ta.

Prezidentas Rooseveltas iriė- 
mė audiencijoj tris soyiet nius 
didvyrius — lakūnus.
padarė ir valstybės sbkfetorius 
Hull ir kiti žymūs vyriausybės 
nariai?

Nepaisant, ar kas sutinka su 
Sovietų Sąjungos tvarka, ar ne, 
kiekvienas kiek tiek protaująs 
žmogus pripažįsta šį lakūnų 
perlėkimą per pasaulio viršūnę 
didžiausiu orlaivininkystės isto
rijoj žygiu.

Taip pat jie turi sutikti, kad 
tik socializmo šalis gali tokius 
laimėjimus moksle atlikti.

ą patį

Lakūnai kalbėjo Washingto- 
no laikraštininkų kliubo pie
tuose, kurie buvo suruošti sve
čiams pagerbti.

- Štai, pav., ką pasakė Jurgis 
Baidukovas:

Aš noriu pareikšti sekamą: 
nors mes tryse perlėkėm per
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SSRS Pritaria, kad
Anglija ir Francija
Pikietuotų Ispaniją

Naziai ir Italija Griežtai [rinkimas, nes spėjama, kad 
Priešinasi Tokiam Italija su Vokietija rengiasi

Pikietavimui
London.—-Sovietų, Belgi

jos, Čechoslovakijos ir Šve
dijos atstovai tarptautinia
me “nesikišimo” komitete 
tuoj pritarė pasiūlymui, 
kad Anglijos ir Francijos 
laivynai pikietuotų rytinius 
Ispanijos vandenis prieš ka
rinius įvežimus Ispanijon. 
Bet šiam pasiūlymui griež
tai pasipriešino Vokietijos 
ambasadorius Ribbentrop ir 
Italijos ambasadorius Dino 
Grandį. Jiedu pareiškė, 
kad Franci jos-Anglijos pi- 
kietas būtu palankus Ispa
nijos respublikai.

Sekamas “nesikišimo” ko
miteto susirinkimas įvyks 
šį pentadienį. Tai galėsiąs 
būt jau paskutinis jo susi-

Roosevelto Atsiliepimas 
į Plieno Streiką

Cambria Streikieriai 
Laimėsią, Nežiūrint 

Priešų Smurto

visai pasitraukt iš tarptau
tinio “nesikišimo” komiteto 
(jeigu Mussoliniui ir Hitle
riui nebus leidžiama sauva- 
liškai šeimininkauti ryti
niuose Ispanijos vandeny
se).

Stoka Maisto ir Medikaliy 
Reikmenų Santanderiui

San tander, Ispanija. — 
Šis Baskijos pajūrio mies
tas ramiais laikais turėjo 
80,000 gyventojų; bet dabar 
į jį suplaukė iki 400,000 pa
bėgėlių nuo mūšių frontų. 
Labai trūksta maisto ir me- 
dikalių reikmenų ligoni
nėms, kur suguldyta 10.000 
liaudies milicininkų, sužeis
tų mūšiuose su fašistais.

Nužudytas Jau Trylik
tas Plieno Streikieris

Washington. — Preziden
tas, klausinėjamas laikraš
čių atstovų, ką jis mano 
apie dabartinį plieno strei
ką, atsakė tiktai Shakespe- 
are’o posakiu “maras ant 
abiejų jūsų namų.” Iš to 
daroma išvada, kad Roose
veltas nepritariąs nei “kraš
tutiniams” streiko vadams 
nei atkaklioms plieno kom
panijoms.

Kiek pirmiaus Roosevel
tas peikė tas kompanijas, 
kurios atsisako nuo raštiš
kos sutarties su industrine 
Plieno Darbininku Unija.

Atgaleiviai demokratų 
partijos politikieriai kon
grese darė didžiausio spau
dimo prezidentui, kad jis ką 
nors pasakytu prieš plieno ! yf garvuot laivuką su. 
SLieiKierius. ore grasino net ■ ž idg sovietinj laivą ir 
demokratų partiją suskal- Am‘rn.n „ts;
dyti, jeigu Rooseveltas ne-i 
pasmerks streikierių.

Aliquippa, Pa.—Mirė Mol- 
trup Plieno kompanijos 
streikieris George Mike, ku
riam ginkluoti gengsteriai 
ašarine bomba perskėlė gal
va. Tai jau tryliktas darbi
ninkas užmuštas dabartinia
me plienininkų streike.

EXTRA!

Johnstown, Pa. — Krimi
nalistas miesto majoras D. 
J. Shields vėl parsiuntė spie
giančią telegramą preziden
tui Rooseveltui, šaukdamas 
padėt sukriušint 15,000 dar
bininkų streiką prieš Camb
ria fabriką, priklausantį 
Bethlehem Plieno kompani
jai.

Nežinia kas, gal pačios 
kompanijos šnipai, išsprog
dino didelius vamzdžius, ku
riais fabrikas gaudavo van
denį. Todėl fabrikas nega
lėsiąs ilgoką laiką dirbti, 
iki bus vandentiekis patai
sytas.

Bet tas fabrikas ir taip 
negalėjo dirbti su keliais 
šimtais savo skebų, daugu
moj iš kitur atgabentų, sa
ko streiko direktorius 
James Mark. Jis primena, 
jog du trečdaliai streikierių 
jau įsirašė į industrinę Plie
no Darbininkų Uniją (CI- 
O); jog taipgi streikuoja 
tos kompanijos geležinkelio 
darbininkai; todėl Mark 
yra tikras, kad streikas bū
siąs laimėtas, nežiūrint, kad 
valstijos policija apsaugoja 
skebus.

Su streikieriais eina ir 
tūkstančiai apygardos mai- 
nierių ir dauguma Johns- 
towno gyventojų, sako 
Mark.

Būtlegeris ir grafteris 
majoras Shields grasina iš
vyti iš miesto visus CIO or
ganizatorius. Jo policija 
areštavo 13 streikierių ne
va už tai, kad jie “pagrobę” 
vieną skebą ir privertę jį 
įsirašyt į industrinę uniją.

Niekšiški Sąmokslai,
Teroras prieš Plieno
Darbininkų Streiką

Milicija Kankinimais Ver
čia Streikierius Atlikt 

“Išpažintis’’

Warren, Ohio. — Milici
jos ir policijos šnipai sugal
vojo išmislą, būk plieno dar
bininkų organizatorius Gus 
Hali ir kiti streiko vadai 
padarę sąmokslą “dinamitu 
išsprogdint tiltus, gelžkeTių 
bėgius, plieno fabrikus, mie
sto elektros įmonę, streik
laužių namus” ir t. t.

Areštavus streikierį Ar- 
thurą Scottą, milicininkų 
šnipai ir policija taip jį mu
šė, kankino ir terorizavo, 
kad privertė atlikt neva 
“išpažintį,” būk streiko va
dai padarę “sprogdinimo są
mokslą.” Tuos kankinimus 
parodo Lee Pressman, advo
katas Industrinio Organiza
vimosi Komiteto.

Policija “tebejieško” or
ganizatoriaus G. Halio, bet 
gal tikrumoj ir jis suimtas 
ir kankinamas.

Prie trijų areštuotų strei- 
kierių policija visai nieko 
neprileidžia. Tarp jų yra 
ir George Bundas. Jie lai
komi po $25,000 parankos 
kiekvienas.

Milicijos šnipai taipgi 
kankinimais ir grasinimais 
išveržė neva “išpažinfį apie 
dinamito sukalbį” iš Bun- 
do.

Streiko vadas John Owens 
viešai pareiškė, jog Indust
rinio Organizavimosi Komi- 
tetats (CIO) aštriai smerkia 
tuos, kurie bandytų ką “di- 
namituot” ar kitus smurto 
žingsnius daryt. Sako, kad 
tokie užsitarnauja tinkamos 
jiem bausmės.

Japonai Grasina Sovietam Karu dėl 2 Amūro Sa
ly; SSRS Nori Taikiai Išspręst Klausimą

Maskva.—Japonijos amba- Salos Gali Patarnaut Japo- 
sadorius M. Shigmitsu pa- nijai Kaip Karo Priekabė 
skelbė, jog Sovietai sutiko 
ištraukt savo kariuomenę iš 
Bolšoj ir Sennukha salų, 
esančių Amūro upėj. Sovie
tų užsienių reikalų komisa
ras M. Litvinov sako, kad 
Japonija taipgi žada at- 
šaukt 
salų, 
menė 
idant

šiaurės Polių ir atlikome sį i sįreikierius. Jie grasino net
7.v<n Saviptu Snninirni vrn I , . . ... ■■žygį, Sovietų Sąjungoj yra
trys šimtai, netgi tūkstančiai 
kitų lakūnų, kurie galėjo pa
daryti tą patį.

Netikėkit pasakoms apie
mūsų kraštą, bet tikėkit to- i Nariai Teisia 12 Protestony 

Kunigy^Kaip “Sukilėly”kiems faktams, kaip šis, kurį 
aš sakau.
Išmintingai ir gražiai lakūnai i

save pasistatė mūsą krašto so-! Berlin. Nazių valdžia 
stinėje. * I suėmė 12 žymių protesto-

niškų kunigu ir teis _ juos 
vakarą šitie; kaip “sukilėlius”. Mat, jie 

i priešinosi naziu diktatūrai 
religiniuose dalykuose.

Bavarijoj ne tik panai
kinta finansinė valdžios pa
rama katalikų ir protestonų 
bažnyčioms, kurios ja gau
davo jau daugiau kaip per 
šimtą metų, bet planuojama 
užgrobt kataliku bažnyčios 
įvairios nuosavybės.

Ketvirtadienio
trys didvyriai bus ent iziastiš- 
kai pasitikti 71 Reg. 7 rmorėj, 
34 St. ir Park Ave., N w Yor
ke.

Jie čia sakys kalbas, 'na juos 
pasitiks tūkstančiai ne^yorkie
čių.

Kas turit progos, daiyvaukit.

Visi Brooklyno ir apylinkės 
laisvietiški lietuviai: pasižymė- 
kit savo kalendoriuos*' sekma
dienį, rugpjūčio men. 22 d., rau
donu paišelįu.

Tą dieną įvyks nepaprasta 
ekskursija laivu Manhattan. 
Plauksim į Rye Beach

Ekskursijos pelnas eis 
spaudai.

mūsų

Pataisa: V'-kar diands “Kris
tuose“ buvau minėjęs, kad vys

kupas Reinys yra buvęs “Bur
mistro kabinete“. Turėjo būti:

’ Bistro kabinete.

Anglija Rengiasi Prioažint 
Gen. Francui Karo Teises?

London, birž. 30.—Angli
jos ministerių kabinetas 
svarsto, ar nereikėtų visai 
atmesti tarptautinę “nesiki
šimo” komisiją, kas liečia 
Ispanijos.

Associated ir United 
Press žinių agentūros pra
neša, kad Anglija gal pri
pažins karo teises Ispanijos 
fašistų generolui Franco’ui 
(ko jis jau senai nori).

JAPONAI NUSKANDINO 
SOVIETŲ LAIVĄ

Hsinking, ^aiachukuo, 
birž. 30.—Japonijos - Man- 
chukuo kariuomene kanuo- 

ilių šūviais paskandino So-

I apšaudė trečią Amūro upėj, 
ties Blagovieščensku. Amū
ro upe eina siena tarp So
vietų Sibiro ir Manchukuo.

Trys Unijos Reikalauja Ka
ro Stovio prieš Cambria 

Fabriką
Johnstown, Pa., birž. 30. 

—Jungtinė Mainierių Uni
ja, Bethlehem Plieno kom- ( 
panijos gelžkeliečių unija ir

Ispanijos Liaudiečiai Nukirto 
184 Priešą Lėktuvus

Valencia, Ispanija.—Liau
dies armijos generalis šta
bas praneša, kad respubli
kos lėktuvai ir priešorlaivi- 
nės kanuolės, tarp spalių 13 
ir birž. 14 d., nukirto že
myn 184 karinius priešų 
lėktuvus. Tame skaičiuje 
buvo 38 bombininkai ir 146 
greitieji nazių ir Italijos 
lėktuvai.

Ohio Gubernatorius Šmeižia 
Darbo Minister?

Washington. —^Šalies 
darbo ministerė Frances 

ir Pykins sakė Ohio guber- 
industrinė Plieno Darbinin- riatoriui Dayey, kad jis gali 

kad Panaudoti teismiską sub- 
xi x uxž- T)oeną”-pašaukimą ir tuo 

darytų užstreikuotą Camb- būdu priverst Republic ir
ku Unija reikalauja, 
gubernatorius Earle vėl už- poeną”-pašaukimą ir tuo

4 Lietuvos Buožės Nu 
lynčiavo Kaimyną, Kai 
tinamą Grūdų Vogimu

ria fabriką ir įvestų karo 
stovį, idant suvaldyt vieti
nės policijos ir ginkluotų 
gengsterių terorą, varomą 
prieš streikuojančius to 
plieno fabriko darbininkus.

Milicija Durklais Bado 
Plieno Streikierius

Canton, Ohio, birž. 30.— 
700 milicininkų išblaškė I 
apie 1,000 Republic Plieno 
streiko pikietininkų, kurie 
norėjo atmušt skebus nuo 
fabriko. Keli streikieriai 
sužeisti milicijos durklais, 
20 areštuota. Milicija pasi
statė kulkasvaidį prie fab
riko vartų prieš streikie
rius.

Youngstown Sheet and 
Tube plieno korporacijų 
prezidentus atvykti į dery
bas dėlei streiko baigimo.

O fašistuojantis Ohio gu
bernatorius Davey iš to su
darė ir paskelbė provokaci
nį šmeižtą, būk darbo mi- 
nisterė patarus jam “kid- 
napint” minimų korporaci
jų prezidentus ir tol nepa
leisti jų, kol jie nepasira
šys sutarties su Industrinių 
Unijų Organizavimo Komi
tetu.

Wilmington, Del. — Ap
sivedė prezidento Roosevel- 
to sūnus Franklin su amu
nicijos fabrikanto dukteria 
Ethele duPont.

savo kareivius iš tų 
Abiejų pusių kariuo- 
iš ten ištraukiama, 
ramiau galima būtų 
derybas ir galutinai 

nustatyt, ar tos salos turi 
priklausyt Sovietam ar Ja- 
pdnijai-Manchukuo’ui. De
rybas pasiūlė Litvinovas.

Dėl tų dviejų nedidelių 
salų Japonija jau kuris lai
kas daro kariškas provoka
cijas prieš Sovietus. Taip 
antai, birž. 20 d. būrys ja- 
ponu-mandžūrų kareivių at
plaukė į Sennukha salą, ap
šaudė sovietinę sritį ir So
vietų karinį laivuką, kuris 
buvo atsiųstas išvyt įsiver
žėlius iš tos salos.

^ovietai įrodo, kad tos 
dvi salos priklausė Rusijai 
pagal 1858 ir 1869 m. sutar
tis su Chinija. Tą patvirti
na ir oficialiai žemlapiai

prieš Sovietus
Tokio, Japonija, birž. 30. 

—-N. Y. Times koresponden
tas Byas rašo, kad Japoni
joj paskleista nuomonė, būk 
Sovietų Sąjunga šiuom lai
ku esanti “kariniai silpna,” 
todėl Japonija mato sau 
progą daryt spaudimą, 
idant išveržt Sennukha ir 
Bolšoi salas iš Sovietų. O 
jeigu Sovietai tų dviejų sa
lų neužleistų, tai, sako, ga
lėtų kilt ir Japonijos karas 
su Sovietais.

(Japonijos i m perialistai 
spėlioja apie Sovietų Rau
donosios Armijos tariamą 
“silpnumą” todėl, kad nese
nai tapo sušaudyti aštuoni 
buvę jos komandieriai, kaip 
Japonijos ir Hitlerio šnipai- 
parsida vėliai.)

Keturi Užubalių ir Pazu- 
kų kaimo, Pušaloto vals
čiaus stambūs ūkininkai: 
Strielčiūnas, P a u 1 i k o nis, 
Barisas ir Rutkauskas mir
tinai nukankino savo kai
myną ūkininką Blinkevičių, 
kaip rašo “Lietuvos ži
nios”:

Krūmuose netoli Užuba- 
lio kaimo buvo atrasta du 
maišai grūdų. Ir minimi ke
turi ūkininkai pradėjo sau
goti radinį. Rutkauskas įta- / 
re Mykolą Blinkevičių, kaip 
Vagį. Jie tad ir sučiupo įei
nantį į krūmus Blinkevičių, 
atokiai nuo grūdų.

Nusivarė jie Blinkevičių, . 
42 metų žmogų, į Užubalių 
kaimą, Paulikonių . kloji- 
man; atsinešė įmirkytas 
storas virves. Numovė Blin- 
kevičiu kelines, parsimetė jį 
kniūpsčią ant žemės ir pa- - 
sivaduodami nuolat plakė jį 
3 ar 4 valandas, iki privertė 
jį prisipažint kaltu, kad vo
gęs Bariso ir Rutkausko 
grūdus.

Tada plakikai įsimetė 
Blinkevičių į vežimą ir vežė 
į Pušaloto policiją, bet ke
lyje jį vis dar budeliavo. 
Kada jie išlipę iš vežimo nu-~* 
rėjo tariamą “nusikaltėlį” 
varyti į policijos nuovadą, 
jis jau buvo negyvas, už
muštas. Gydytojas pripa
žino, kad Blinkevičius mirė 
nuo sunkaus smūgio į vir
šugalvį. O virvėmis sukapo
tas kūnas atrodė kruvinai- 
juoda mėlynė. Nosies krem
zlė sulaužyta.

Teismo tardytojas visus 
keturis lynčiuotojus pasodi
no į sunkiųjų darbų kalėji
mą. Blinkevičiaus užmušė
jai visi stambūs ūkininkai, 
subrendusio amžiaus. Vie
nas budelio Bariso sūnus 
yra kunigas, antras inžinie
rius, kiti studentai. Tai bu
vus “pavyzdinga” katalikiš
ka šeima.

Fašistai Skelbia Savo Laimė
jimus Baskijoje

Bilbao. — Fašistai prane
ša, kad “juodosios vilyčios,” 
brigados,” susidedančios iš 
italų ir ispanų, įžengė j Ca- 
stro-Urdiales ant vieškelio, 

. v. , v. už 20 mylių į šiaurių vaka- pridėti prie šių sutarčių.1 Fašištai
i i i'i * i ’ nai užėmė 5,000 gyventojų mie- kad abidvi salos nuo senai g^eų Valmasedą, stovintį 

prie geležinkelių mazgo 
tarp Bilbao, Santanderio ir 
Burgoso. Valmasedoj yra

yra Rusijos piliečių apgy
ventos ir jų išvystytos.

Bet Japonijos valdžia
tvirtina, kad jos turi pri- geležies liejyklos ir parako
klausyt Japonijai pagal 
“tarptautinę teisę;” o ta 
teisė sakanti, kad rubežium 
tarp dviejų šalių laikoma 
giliausia upės vaga. Pasak 
Japonų, minimos salos ran
dasi į pietus nuo giliausios 
Amūro vagos; todėl, girdi, 
jos turi būt Manchukuo-Ja
ponijos nuosavybe.

Komunistų Partijos orga
nas “Pravda” rašo, kad So
vietai yra priešingi užleidi- 
mui tų dviejų salų Japoni
jai. Bet Sovietų vyriausy
bė stengiasi šį klausimą iš
spręst taikiu derybų keliu.

fabrikas. Fašistai sako, 
kad 500 Baskijos milicinin
kų Vahnasedoj po trumpo 
mūšio “pasidavę.” Už tai 
pasiduodančius atakavę As- 
turijos mainieriai.

Amerikos Laikraščių Leidė
jai pries Rašytojų Gildiją

Chicago, Ill., birželio 30.- 
Amerikos laikraščių leidėjų 
susi vi em/j imas savo suvažia
vime nusprendė nepripažin
ti Laikraščių Rašytojų Gil
dijos (unijos), kaipo vienin
telės rašytojų atstovės lei
dyklose. Y :

Italai, Maurai, Arabai Spie
čiasi prieš Madridą

Madrid. — Fašistai telkia 
vis daugiau savo kareivių 
į pietinį ir vakarinį Madri
do frontus. Šie kareiviai 
žymia dalim yra italai, 
maurai ir arabai iš Italijos 
afrikinės kolonijos Libijos.

REIKIA NAKVYNIŲ

Draugai Brooklyniečiai! 
Jau žinote, kad atvyksta 
daug svečių iš kitų miestų į 
“Laisvės” pikniką ir dauge
liui reikalinga nakvynių. 
Kurie galite pernakvinti, 
prašome greitai pranešt 
“Laisvės” ofisui, už ką bū
sime dėkingi.

ORAS

Adm.

Šį ketvįrtadienį oras New 
Yorke ir<apygardoj būsiąs 
dalinai apsiniaukęs, kaip 
spėja New Yorko Oro Biu
ras. *

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių. Saulėtekis 5:27;
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Kiek Lietuvos Žmones Sumoka už 
Vedybas, Krikštus ir Laidotuves?

“Laisvoji Mintis” paduoda sekamų 
įdomių žinių pluoštą:

Statistikos biuro žiniomis pernai metais 
Lietuvoje buvo sudaryta 18 tūkst. 843 jung
tuvių metrikai (1935 m. 18.254). Gimimų 
įregistruota 60 tūkst. 446, mirė pernai me
tais 33 tūkst. 440 žmonių.

Nesant civilinės metrikacijos visus met- 
- rikus sudaro dvasininkai, o žydų—metrika

cijos punktai, rabinų prižiūrimi.» Už metri
kų sudarymą imamas tam tikras mokestis, 

j I Kadangi dvasininkai, sudarydami metrikus
! atlieka ir tam tikras ceremonijas, tai mo

kestis imamas bendrai “už pakrikštijimą,” 
j"*-** sutuokimą ir t. t. Tarifų nėra nustatyta, 

ir mokestis už metrikų sudarymą ir religinį 
patarnavimą nėra vienodas, bet nemažas, 

3 ypač numirėlio palaidojimas religijų valdo
mose kapinėse. Pav., Kauue, žydų bendruo- 

’ ' menė už vietą kapinėse ima pagal mirusio- 
; jo turtingumą ir jo gyvenimo religingumą, 

ir duosnumą; imama nuo 100 lt. iki 10 
tūkst. Ginčai dėl kainos kapinėse pasiekia 

| net teismą.
žydų naujagimio apipjaustymas atsieina 

25—100 lt., mergaitės įmetrikavimas iki 12 
lt. žydiškos sutuoktuvės irgi ligi 100 lt.

| Katalikų bažnyčioje patarnavimas kiek 
• pigesnis: naujagimio pakrikštijimas Kau- 
L• ne 10-20 lt., provincijoj pakrįk|tija ir už 
I 5 1L “ *

Už jungtuves Kauno kunigai ima 25-50 
, A lt., q nenorį užsakų iš sakyklos, tai ir kuri- 

] . jai reik 50 lt. sumokėti už “indultą.” 
< Numirėlio palaidojimas kiek brangesnis,
Ines, pav., Kaune, ir katalikai turi mokėti 

už (geresnę) vietą kapinėse iki 200 lt. Be 
to, kūną palydi dvasininkas su vėliavomis, 
lempomis ir bažnyčios tarnais, o dar kur 
mišios, egzekvijos, specialios pamaldos už 

f mirusįjį. Taigi Kaune kuklus numirėlio pa- 
I laidoj imas kaštuoja iki 300 lt.

Jei paskaičiuot, kad vidutiniškai už jung
tuvių metrikų sudarymą imama 20-30 lt., tai 
per metus būtų surenkama nuo 400 tūks. iki 
500 tūkst lt. Jei už kiekvieną pakrikštiji
mą vidutiniškai būt imama po 10 lt., tai per 
metus susidarytų per 600 tūkst. lt.

Už numirėlių palaidojimą dvasininkai su
renka irgi per 660 tūkst. lt. Taigi iš viso 
metrikacijos pajamų per metus mūsų įvai
rūs dvasininkai turi 1,7 mil. iki 2 mil. lt.

Dabar visoj Lietuvoj eina didelis judė
jimas už įvedimą civilinės metrikacijos. 
Sakoma, daugelis jaunimo net atsisako 
vedybų, bet laukia civilinės metrikacijos.

Laikas ir labai laikas įvesti civilinė 
metrikacija Lietuvoj. Jei fašistai nebū
tų pasigrobę valdžios, tai civilinė metri
kacija, aišku, ten jau būtų įvesta.

Civilinę metrikacija nereiškia tikin- 
I čiųjų žmonių suvaržymo. Kurie norės, 

i Į galės imti sliūbus, krikštyti vaikus ir lai- 
dotis su tikybinėmis ceremonijomis. v Bet 

1 j tie, kurie to nenorės, laisvamaniai galės 
išvengti nereikalingų iškaščių ir to veid
mainiavimo, kuris dabar yra atlieka- 

z mas.
’ ‘ n. —

Provokacijos Rytuose
Japonijos imperialistai nenurimsta To

limuose Rytuose. Jie siunta prieš Sovie
tų Sąjungą. Mandžūrijoj pravedė eilę 
strateginių gelžkelių. Mandžūrijoj gelž- 
keliai jau turi d,000 mylių ir didžiuma jų 
veda link Sovietų sienos.

Japonijos imperialistai vėl kelis kar
tus bandė pulti Sovietų pasienio sargus, 
bet skaudžiai buvo atmušti. Jie skelbia, 
būk, Sovietai savinasi tam tikras salas 
Ąmūro upėj. Tos salos visada prigulėjo 
Sovietams.

Chinijos Turkestane,
wie Sovietų Sį»$gos, buvo per

kuris ranflasi 
etų

metus ramu. Tenykštė chinų valdžia bu
vo ir yra geruose santikiuose su SSSR. 
Bet Japonijos imperialistai pasiuntė ten 
daug agentų ir padarė sukilimą prieš 
chinų valdžią, tačiau sukilimas nuslopin
tas. Tas viskas parodo, kad Japonijos 
ponai niekaip negali nusiraminti. Kada 
tik paaštrėja padėtis Europoj arba ko
kią niekšų šaiką sugauna Sovietai savo 
žemėj, tai Tokio baronai pradeda dau
giau dūkti. Nudegs jie nagus, kaip dau
gelį kartų jau nudegė.

Dienraščio Piknikai
Liepos 4 dieną bus dvi didelės dienraš

čio “Laisvės” iškilmės. Brooklyne, kaip 
kiekvienais metais, įvyks metinis pikni
kas Ulmer Parke. Naujoj Anglijoj įvyks 
piknikas Vose Pavilion Parke, Mfaynar- 
de.

“Laisvės” dienraščio piknikai yra ne
paprasti. Dienraštis “Laisvė” leidžia
mas ne privatinių žmonių, ne kokiam biz
niui, bet prakilniem lietuvių liaudies tik
slams—kultūrai ir apšvietai. Mūsų ir 
piknikai turi daug didesnę reikšmę, negu 
šiaip sau sueigą. Jų siekis iš vienos pu
sės suteikti reikalingą finansinę pagel- 
bą savo dienraščiui, o iš antros—sutrauk
ti kuo plačiausias lietuvių mases, apjung
ti jas, subendrinti gyvenime ir kovoje už 
prakilnius siekius, smagesnį, laimingesnį 
gyvenimą.

Lietuvių masės visada įvertino savo 
dienraštį, skaitlingai dalyvavo ir tuom 
rodė vieningumo dvasią, mes tikri, kad 
šiemet, aky vaizdo je baisaus naujo karo 
pavojaus, fašistų siutimo, kada kiekvieno 
laisvę ir demokratiją mylinčio žmogaus 
talka yra reikalinga, tai dar skaitlinges- 
nis bus atsilankymas.

Garbingas Žygis
Sovietų Sąjungos gabūs lakūnai ir 

mokslininkai priešakyje su profesorium 
Otto Šmitų jau grįžo Maskvon. Iškil
mingai juos pasitiko Sovietų šalies sosti
nė. Raudonojoj Aikštėj buvo didęlis su
sirinkimas, kur dalyvavo Komunistų 
Partijos ir Sovietų valdžios vadai.

Profesorius Šmitas, navigatorius J. T. 
Spirin, M. Ševelevas ir L Papaninas, va
das Šiaurių Poliaus mokslininkų pasili
kusios grupės,' lakūnai A. Aleksėj e v, J. 
P. Mazuruk, P. G. Golovin ir M. S. Ba- 
buškin visi gavo Sovietų Sąjungos did
vyrių vardus.

Lakūnai M. V. Vodopijanov ir V. Mo
loko v, kurie jau turėjo tuos garbingus 
vardus, apdovanoti Lenino Ordenais. 
Dvylika kitų dalyvių gavo Raudonosios 
žvaigždės ordenus, kiti kitas dovanas. 
Piniginiai profesoriui Šmitui suteikta 
25,000 rublių, kitiems dalyviams nuo 

' 5,000 iki 10,000 rublių.
Jie atliko didelį žygį. Jie užkariavo 

Šiaurių Polių. Jie ten įsteigė mokslo tik
slams stotį, kur apsigyveno keturi SSSR 
piliečiai—mokslininkai.

Darbininkų tėvynė dideliu pagerbimu 
ir medžiagine pagelba įvertino jų pra
kilnų žygį. Darbininkų tėvynė gerus, 
gabius savo sūnus maloniai priglaudžia, 
suteikia jiems garbę ir smagesnį gyveni
mą. O darbo žmonių neprietelius, judo- 
šius rūsčiai baudžia, kad apsaugojus arti 
200 miliūnų laimingą gyvenimą.

Liūdna Ispanijos Vaikučių 
Padėtis

Budeliški fašistai naikina civilius gy
ventojus Ispanijoj. Jau dešimtys-tūks
tančių vaikučių yra našlaičių. Kitų tė
vai kovos liauke. Tūkstančius vaikučių 
nugabeno Francijon ir Anglijon. Tūks
tančiai jų nuvyko į Sovietų Sąjungą. 
Daugelis jau niekados nepamatys savo’ 
tėvus, nes fašistai juos išžudė ir dar iš
žudys. Daugelis vaikučių nepamatys ir 
savo gražią tėvynę. Tūli iŠ jų žus besi- 
bastydami svetimuose kraštuose.

Sovietų Sąjungoje dedamos visos pa
stangos, kad ispanai vaikučiai būtų gerai 
prižiūrėti; Odesoj, Sevastopoliuj, Lenin
grade jau tūkstančiai jų yra. Iš Sovietų 
Sąjungos galima laukti pilniausio aprū
pinimo, ten jais rūpinsis galinga valsty
bė. Bet daug blogiau bus Anglijoj, kur 
tik labadaryjtes įstaigos iinasi jų gleboji- 
mu. f

Neprigulmybės Šventes Parengimuose 
Turėkime Mintyje Šį Paveikslą

Great Neck, N. Y
Graži Parama Ispanijos 

Našlaičiams
Vietinių Draugysčių Bendro 

Veikimo Komitetas puikiai pa
sitarnavo dėl Ispanijos liau
dies, kuri kenčia nuo Vokieti
jos ir Italijos fašistinio tero
ro. Per trumpą laiką likos su
rinkta tonas ir pusė drabužių, 
čeverykų, kenuoto maisto ir 
pinigais surinkta $45.50. Dar 
ir daugiau bus surinkta, nes 
aukų rinkėjai pasižadėjo au
kų rinkimo darbą tęsti ant to
liau. Draugai, aukų rinkėjai, 
dirbo pasišventusiai, eidami 
per stubas, krautuves ir drau
gystes, mokėjo susikalbėti- 
paprašyti paramos tam svar
biam tikslui, ir darbo vaisiai 
gana puikūs. Pritarimas-už-; 
jautimas Ispanijos liaudžiai, i 
kuri kovoja prieš kruviną fa
šizmą, labai didelis, tas paro
do, kaip duosniai aukauja, ne 
tiktai lietuviai, bet ir svetim-1 
taučiai. Čia paskelbiame var
dus aukautojų: '

Lietuvių Dukterų ir Sūnų 
Draugystė $6; Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas $5, Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 24 kp. $5, Pirmyn Choras 
$4, ALDLD 72 kp. $1, TDA 
48 kp. $1.

Pavieniai aukavo: E. Fardel 
$3, E. Gružinskienė (drabu
žiais) $2, Lukomsky $2, F. 
Klaston $1, J. Kupčinskas $1 
ir drabužių, J. Amozly $1, F. 
Urchinas $1.00, P. Bečiai dra
bužių ir $1.00, F. Marcinkevi
čiai drabužių ir $1.00, J. Nor- 
butaitis drabužių ir $1.00, M. 
Yuškienė drabužių ir $1.00, 
A. Simaniuk drabužių ir 50c., 
A. Plakštienė $1.00, J. Liže- 
kas $1.00, P. Petrulis drabu
žių ir $1.00, O. Klimartienė 
50c. Bistrajienė drabužių ir 
50c., J j Masiulis 50 centų, M. 
Budrienė, drabužių ir 50 cen
tų, M. Pikunas 50 c., Vasi- 
lius 50c., W. Boza 50c., J. Lu
koševičienė čever., drabužių 

Aš estV tikra, kad mes savo žodį išpildysime. ir 50c., M. Aleškiavičia 50c., 
-- --- r j. Zibarta 25c., A. Molfelta 

25c., Saprončikas čever., dra
bužių ir 25c., Šidlauskienė če
ver., drabužių ir 25c., J. Ja- 
nulionis 25c., U. Baranauskie
nė kenuoto maisto ir J. Mimo- 
vich kenuoto maisto, Pundzia- 
vičienė drabužių ir čeverykų, 
Clif. Požara drabužių ir čeve
rykų, A. Čelkis drabužių, J. 
Vanagas (barzdaskutis) dra
bužių, C. Sauserienė drabu
žių, J. Disčavege drabužių, 
Povilaitienė drabužių, S. Kasi- 
liauskienė drabužių, J. Pet
rauskienė čeverykus, S. Patrik 
drabužių, A. Varanauskienė 
drabužių, L. Blažek drabužių, 
A. Varanauskas drabužių, A. 
Venskienė drabužių, L. Plekan 
drabužių-čeverykų, Pilvinienė 
drabužių, N. Amsky drabužių, 
F. Cral drabužių, A. Perry 
drabužių, F. Lideikiai drabu
žių, J. Stasiulis drabužių, 
Mockevičienė drabužių, V. 
Adomonienė drabužių, J. Lau- 
žaitienė drabužių, Mrs. Sick- 
els drabužių, F. Sevičienė 
drabužių, T. žorskienė drabu
žių, Arbotavičienė drabužių, 
P. Paliokas drabužių, J. Bart
kus drabužių, S. šulinskienė

... .... , —j ......... ,

Neprigulmybės paskelbimo šventėje, 4-tą liepos, savo 
didžiuosiuose piknikuose privalome turėti mintyje šią 
mašiną ir rūpintis jos išmokėjimu. Ji kainuoja $6000.00. 
Kaip tik atveš į “Laisvės” patalpą, tuojau turėsime įmo
kėti $2000.00. Tad turime rūpintis, kad pavyktų “Lais
vės” piknikai, kurie įvyksta 4-tą dieną liepos-July, Ulmer 
Parke, Brooldyne ir Vose Pavilion Parke, Maynard, 
Mass. Šiuose piknikuose bus priimama aukos mašinos 
išmokėjimui ir kurie dirbame primeskime po kiek išga
lėdami tam svarbiam reikalui.

Su pirma diena liepos šios mašinos kaina pakilo $1000. 
Dabar jos kaina su specialiais magazinais ir raidėmis,

dar 
bus

Tai naujoji Intęrtype mašina, kurią “Laisvė” yra užsakiusi 
pradžioj balandžio mėnesio. Ją gausime už keletos savaičių. Tai 

didelis pagerinimas “Laisvės” spaustuvės.

kaip “Laisvė” ją perka, yra $7000.00. Anksčiau užsisa
kydami, sutaupėme tūkstantį dolerių.

Yra draugų, kurie ir be raginimo darbuojasi paramai 
savo įstaigos bei dienraščio. Pasiskaitykime draugų laiš
kelius :

“Gerb. Drauge: Čia prisiunčiu $25, tai yra nuo mūsų 
miesto darb. org. kuopų išmokėjimui “Laisvės” naujosios 
mašinos. Žinoma, tas dar neviskas iš Patersono. Mūsų 
kuopos yra pasižadėjusios sukelti $50 išmokėjimui Inter- 
type’o. ‘ - '■
Draugiškai, V. Prapiestiene.”

Draugų patersoniečių žodis yra aukso valiuto. Jie sa
vo pasižadėjimą išpildė, sukeldami, regis, $100 išmokėji
mui automato, tvirtai tikime, kad jie sukels $50 išmokė
jimui ir šios mašinos.

Kitas gražus laiškelis:
“Draugai! Čia randate money-orderį sumoje $5, ku

riuos padalinkite šiaip: $2.50 ‘Laisvei’ nupirkimui nau
jos mašinos, kad greičiau ir sparčiau spausdintų naują 
literatūrą, kad galėtume platesnes mases žmonių pasiekt 
su literatūra bei darbininkiška apšvieta; išmokyti juos 
pažint savo klasės priešus ir kovoti už pagerinimą savo 
būvio.

Būtų malonu būti ‘Laisvės’ piknike ir linksmintis su 
tūkstančiais savo idėjos draugų ir draugių, kaip links
mindavausi kitais metais, bet šiemet negaliu būt, turiu 
dirbti. Ką padarysi, toks mūsų darbininkų likimas ka
pitalistinėje tvarkoje. Negali būt liuosas, kada pats nori, 
ale kada tau bosas pasako. Tačiaus turiu vilties, jog 
ateis diena, kada mes, darbininkai, pasakysime bosams: 
ne jūs valios klausome, ale patys esame galioje.

Kitus $2.50 aukoju Ispanijos liaudiečiams jųjų kovai 
prieš fašizmą, kuri kartu yra mūsų visų kova prieš fa
šistinį barbarizmą.

Su geriausiais linkėjimais pasisekimo ‘Laisvės’ pikni
kui. Draugiškai, Jauna Kovotoja.”

Šio gražaus laiškelio autorė prašo vietos ir vardo ne
skelbti, nes dirba tokį darbą, kur galėtų susilaukti per
sekiojimų, jei bosai sužinotų jos politinį nusistatymą.

Iš pranešimų vietinių žinių skyriuje, skaitytojai paste
bėjo, kad Brooklyne lankėsi Dr. Simons su žmona iš 
Cleveland. Užėjęs į “Laisvės” įstaigą padovanojo $5 
mašinos išmokėjimui ir $3 Agitacijos Fondui. Draugė 
V. Romond, su duktere, irgi iš Clevelando, aplankė savo 
įstaigą ir padovanojo $1 mašinos išmokėjimui.

Svečiai iš Kanados dd. P. Petronis su žmona aplankė 
dienraščio įstaigą ir paaukojo $1.

APLA Seime Pittsburghe, drg. M. Janavičienė, iš Wa-. 
shington, Pa., prašė perduoti laisviečiam linkėjimus ir 
aukojo $1 mašinos išmokėjimui. Taipgi aplaikėme dova- 
nukių po 50c nuo A. Ališausko iš Mt. Carmel, Pa., nuo 
B. Kirstuko iš Cleveland, Ohio, ir nuo M. P. Powell iš 
Fitchburg, Mass.

Širdingai ačiuojame už dovanas draugams, kurių var
dai augščiau suminėti, ir tikimės, kad jų gausios dova
nos ir draugiškas atsinešimas linkui savo dienraščio bus 
paskatinimu ir kitiem prisidėti prie įsigijimo mašinos.

P. Buknys.

ITALIJA PER RADIO
KURSTĖ ŽYDŲ-ARABŲ
RIAUŠES PALESTINOJ

London.—Anglija jau ke
lis kartus prdteštaVo Itali
jai, kad jos radio stotis Ba-

ri kursto riaušes tarp žydų 
ir arabų Palestinoje, Angli
jos kolonijoj. Bet paskuti
niu laiku mūssoliniečiai su
mažinę tuos kurstymus, 
kaip pranešė Anglijos užsie
ninis ministeris A. Eden 
seime, bir. 28 d.

drabužių, Stasiulevičia dra
bužių, šimokaitienė drabužiį, 
J. Petrauskas čeverykų. M. 
Smaižinienė d r abužių-čevery- 
kų, Mrs. Grean drabužių. Tai 
tiek šiuom sykiu greatneckie- 
čiai pasitarnavo-parėmė Ispa
nijos liaudį-našlaičius, kurie 
prašė iš mūs pagelbos ir jų 
prašymas buvo išklausytas, 
pasidėkavojant aukų rinkė
jams ir visiems tiem, kurie 
aukavo taip gausiai-širdingai. 
Todėl mes, vardan Ispanijos 
našlaičių, vardan tų, kurie 
kenčia neapsakomą skurdą ir 
vargą tariame ačiū už jūsų 
aukas, už jūsų širdingumą. 
Jeigu keno vardas ne taip už
rašytas arba visiškai praleis
tas, turėsite mums atleisti, 
arba pranešti mums — mes 
stengsimės atitaisyti klaidą.

Vietinių Draugysčių Bendro 
Veikimo Komiteto 
Pirmininkas P. Beeis, 
Raštininkas F. Klaston.

Pastaba
Visiems yra žinoma, kad 

ALDLD II Apskričio piknikas 
atsibuvo birželio 13 d., Cran
ford, N. J., kur taip pat bu
vo ir apskričio pusmetinė 
konferencija.

Konferencijos laiku buvo 
Sumanyta, kad parinkti aukų 
Ispanijos kovai prieš fašizmą 
ir likosi nutarta, kad aukas 
parinkti tarp visos piknike da
lyvaujančios publikos, o ne 
vien tik tarp konferencijos 
dalyvių—delegatų.

Tačiaus, kadangi man teko 
pikniko programai ir aukų rin
kimui pirmininkauti, tat drau
gės, aukas pridavė man ir mes 
visi kartu aukas suskaitėme 
ir radome $32.05, ką aš, pasi
taręs su draugais Skairiu, 
Duobiniu ir kitais, pridaviau 
pikniko komisijos pirm. drg. 
Krūčiui, o drg. Krūtis žadėjo 
tuojaus paskelbti “Laisvėje” 
kiek aukų surinkta ir kur ir 
kam aukos priduota.

Tačiaus jau trečia savaitė 
po minėto pikniko, o apie 
tai nieko nesigirdi,—kodėl

Tačiaus, draugės ir draugai, 
viršminėtam tikslui aukavu
sieji, nemanykite, kad minėtos 
aukos guli konferencijos, bei 
pikniko pirmininko kišenėje. 
Anaiptol ne! Aš esu tikras, 
kad drg. Krūtis, su žinia kitų 
draugų, minėtas aukas prida
vė, kaip žadėjo, Elizabeth© Is
panijos liaudies gelbėjimo ko- - 
mitetui.

Tačiaus, labai negerai, kad 
aukos nebūna viešai skelbia
ma, nes tas daug kenkia ati
kų rinkimui.. . .

P. Sakat.

PREZID. ROOSVELTAS 
PRIĖMĖ SOVIETŲ 

LAKŪNUS
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas ir įvairūs 
jo ministerial nuoširžiai 
priėmė atsilankiusius So
vietų lakūnus Valerį čkalo- 
vą, G. Baidukovą ir Al. Be- 
liakovą. Lakūnai buvo svei
kinami už didvyrišką žygį— 
atskridimą be sustojimo iš 
Maskvos per šiaurės Polių į 
Jungtines Valstijas.

ŠYPSENOS
BALADĖ APIE MEŠKERIOTOJĄ

Jul. Boks.
Atostogas gavęs, išėjęs į gatvę
Pajunti širdyje tarytum jaunatvę;
Ir greit su bagažais parėtką padaręs
Žingsniuoji į firmą “Trinkovskis ir Arris...” *)

Į tave panašūs seniai jau ten triūsias: 
Tam reikia kabliuko, tam dirbtinos musės, 
Tam žilkos, tam blizgės, tam slieko džiovinto 
Ant kablio ant amžių kietai prikabinto...

Tipelis atrenka, viską supakuoja, 
Kiek reikia mokėti švariai surokuoja, 
Iš tavęs išlupęs dešimtličių porą, 
Palinki dar tipas žavėtino oro...

* * *
Ir mėnesį visą, tarytum pablūdę, 
Pražiūrim į slieką ir mirkstančią plūdę;
O grįždami miestan prakeikiam kabliuką, 
Kad jis, šiaip nedurną, mūs galvą susuko.

* žinoma Kaune meškeriojimo įrankių prekyba 
(“Kuntapliį” j
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. Puslapis Trečias

Bilbao Tai Dar Ne Ispanija
Bilbao Paimtas

Baskijos sostinė Bilbao 
paimta. Fašistai triumfuo
ja, džiaugiasi. Bet ne tokis 
didelis karinis laimėjimas, 
kaip fašistai nuduoda. Kas 
gi Baskija? Nuo pat fašis
tų karo pradžios apsuptas 
kraštas, kuris tęsėsi apie 
250 mylių jūrų pakraščiu ir 
siauras, plačiausioj vietoj 
tik 50 mylių. Tokį “liežu
vį,” rodosi, iš kanuolių ir 
lėktuvų fašistai galėjo se
nai sunaikinti, bet negalėjo 
to padaryti. Devynis mėne
sius jie puolė Bilbao miestą, 
per pustrečio mėnesio mušė
si ten sutraukę galingiausias 
jėgas. Franco grūmojo pa
gelba 300 lėktuvų į kapus 
paversti miestą. Jis dūko, 
siuto, sumalė geriausias sa
vo divizijas prie Bilbao. Su
traukė italus juodmarški- 
nius, Vokietijos fašistai at
vežė net 12-kos colių gerk
lėmis toli šaunančias kanuo
les, papirko kelis karininkus 
niekšus, kurie statydami 
Bilbao “geležinį lanką” pa
liko spragas, pagaliau du 
baskiečių (kaip f a š t štai 
skelbia) karininkai pabėgo 
ir atnešė planus. Bilbao su 
500,000 gyventojų neturėjo 
maisto, apsigynėjams stoka- 
vo kanuolių, priešorlaivinių 
kanuolių, mažai turėjo lėk
tuvų. Ir vis vien baskiečiai 
ne tik sėkmingai krušino

baskiečiams. Birželio 8 die
ną jie uždavė fašistams 
smūgį Asturijoj. Aragonos 
fronte 13-14 dd. katalonie- 
čiai išvarė fašistus iš tūlų 
pozicijų ir pasistūmė prie 
Hueska. Pietų fronte ties 
Penarroya ir Blasquetz 
liaudiečiai skaudžiai apkūlė 
fašistus.
liaudiečiai minų pagelba iš- 

vieną liaudiečių kareivį, bet sprogdino dalį fašistų, ku- 
negalėjo juos išmušti. Pava-(rie jau apie du. menesiai

šistams kelią. Kaip jie did
vyriškai mušasi, tą paliu
dija reporteris G. L. Steer, 
kuris sako, kad prie Bilbao, 
Santa Marina poziciją gy
nė Pirmoji Baskiečių divizi
ja vadovystėj generolo 
Putz. Fašistai viena diena 
prieš tą diviziją paleido 
40,000 armotų kulkų, tai 
yra, po 6 kulkas pries kiek-

Madrido fronte

; du mėnesiai 
laiko yra apsupti Universi
teto Miestelyj. Sakoma, 
kad sprogimas užmušė apie 
750 fašistų.

Laivynai ir Aviacija
Fašistai nuskandino kelis 

baskiečių laivelius, kuriais i

gesnes jėgos.
Kokis fašistų tikslas? Jie 

puolė ant baskiečių, manė 
iuos lengvai sumušti, o pas
kui savo spėkas permesti 
prieš Madridą. Bet baskie- 

fašistams dantis, bet ir taip, čių didvyriškumas sugriovė 
pasitraukė, kad fašistams i tuos fašistų planus. Prie 
nepavyko nei liaudiečių ar-! Bilbao fašistai daug dau-

* miją apsupti, nei ją sunai-jgiau neteko kareivių už 
e liaudiečius, o tame yra

1 —jėga—ka

kariu liaudiečiai šautuvų, 
kulkasvaidžių ir rankinių 
granatų pagelba dar fašis
tus išvarė' iš Berritz mies
telio. Tai didvyriškumas, ne
turintis lygaus pavyzdžio. 
Paskui liaudiečiai pasi
traukdami sunaikino tiltus, 
kad fašistams laikinai pa
stojus kelią.

Už Bilbao pasidavimą at
sako Anglija ir Francija, 
nes jos “užsimerkė” ir ne
norėjo matyti, kada Vokie
tijos fašistai dieną ir nak
tį krovė karo reikmenis fa
šistams San Sebastiane ir 
kitose artimose nuo Bil
bao fašistų prieplaukose. 
Prieš baskiečius veikė Ita
lijos, Vokietijos ir Ispanijos _ _ v r .. ............_
fašistų kelis kartus galin- smarkumu. 8 d. birželio 35 

fašistų lėktuvai bombarda
vo valdžios pozicijas ties 
Penarroya. Tą pat dieną 4 
fašistų lėktuvai bombarda
vo Valenciją. Sekančią die
ną 5 fašistų lėktuvai bom
bas metė ant žmonių Ma
deline. Fašistų didelis orlai- 
vynas veikė prieš Bilbao. 
12 d. jie bombardavo Derio 
miesteli ir komis, kur buvo 

i liaudiečiai. Franco grum 
i jo pagelba 300 lėktuvų “su -- ----- ,,

baskiečių. lėktuvai rūkuose 
paklydo ir nusileido Franci- 
joj. Jie buvo nuginkluoti. 
Birželio 13 dieną 63 liaudie
čių lėktuvai bombardavo fa
šistų p o z i c i j as Aragono 
fronte ir karo pozicijas 
Belchite ir Hijar mieste
liuose; 16 dieną tame pat 
fronte įvyko tarpe liaudie
čių lėktuvų ir 20 fašistų 
“Fiat” (Italijos) oro mūšis. 
Liaudiečiai numušė 5 fašis
tų orlaivius ir patys neteko 
vieno. Aregaono fronte i 5 
dienas oro mūšiuose lAaudie- 
■čiai numušė 14 fašistų lėk
tuvų ir patys neteko 7. Bir
želio 16 dieną 2 liaudiečių 
lėktuvai bombardavo fašis
tų pozicijas Malagos prie
plaukoj. Santandero fronte 
liaudiečių lėktuvai numušė 
4 fašistų lėktuvus. Birželio 
20 dieną liaudiečiai bombar-

Oakland, Calif rišči,” “comrades.” Kom. Par
tija per savo atstovus įteikė 
pasveikinimą su bukietu gė- - 
lių. Jimmie Mattern, pagarsė
jęs lakūnas, specialiai atskri
do iš Los Angeles pasveikinti 
didvyrių. Jis savo dešinę pir
miausia padavė Aleksandrui 
Beliakovui, kuris 1933 metais 
išgelbėjo Matterną, kuomet jo 
lėktuvas sudužo Sibire. Mat
tern sako, jeigu ne d. Belia
kov, tai jis būtų badu numiręs.

Po visų ceremonijų visi va- 
žiavi į San Francisco per il
giausi tiltą pasaulyj. San 
Francisco majoras Rossi tą va
karą Sovietų Sąjungos lakūnų 
nepasitiko, visi pravažiavo 
pro miesto rotušę ir nuvažiavo 
tiesiai į So v. Sąj. atstovybės 
butą. Majoras Rossi, lakūnus 
priėmė tik antradienį po pie- • 
tų. Pirmą sykį San Franciscos 
istorijoj So v. Sąj. vėliava su 
kūju ir pjautuvu kabojo ant - 
rotušės, o nuo balkono lakūnai 
kalbėjo rusiškai ir sveikino su- 
sirinkusią minią. Minioje vėl 
girdėjosi balsai iš visų pusių - 
“Tovarišči, bravo!” “Com
rades, bravo!” šitas įvykis pa
siliks ilgai darbininkų atmin
tyje. *

Tik Sovietų Sąjungos didvy
riai tą gali atsiekti. Kada fa
šistai žudo nekaltus žmones 
Ispanijoj, tai Sovietų žmonės, 
su mokslo pagelba, atidaro 
naujus kelius, kur nė vienas 
neišdrįso tą padaryti. Jie pa
sirinko pavojingiausią kelią iš 
Maskvos per šiaurės Polių į 
San Francisco. Reikią suprasti, > 
kad ne akmenais, ne cementu 
grįstas kelias, bet amžinų le- 
dų-sniegų kelias ir blogiausias 
oras. Lėktuvo kompasas čia 
neveikia. Kiti instrumentai čia 
turėjo būt vartojami. Ledai 
ant vietos nestovi, jie sutrūkę 
į šmotus juda į visas puses, ne
šiojami vėjo ir vandens srovių.

šiaurės ledynų tyrus užka
riavo Sovietų didvyriai. Jų 
nuopelnai pasiliks amžinai. Jų 
naujas kelias duos neapsako
mai daug naudos visam pašau- ' 
liui. Pacific. . f

ir Vokietija atvirai remia 
Ispanijos fašistus. Genero
lo Franco diplomatai ir Vo
kietijos fašistai reikalauja, 
kad Anglija pripažintų jo 
valdžią. Anglijos imperialis
tai bjauriai niekina Sovie
tų Sąjungą iš priežasties 
sušaudytų fašistų, šnipų.

Lenkijos fašistai vis dau
giau smaugia tautų mažu
mas. Žiauriai puola žydus, 
ukrainiečius ir lietuvius.

Italijos fašistai _ nužudė 
du politinius pabėgėlius ita
lus Carlo Roselli ir jo bro
lį Nello Rosellį, Francijoj. 
Tas parodo, kad fašistų šni
pai plačiai veikia kitose ša
lyse. Mussolinis grūmoja 
siuntimu daugiau armijos į 
Ispaniją. Jis palaiko visas 
Hitlerio kafo provokacijas 
prieš Ispanijos liaudį. Itali
joj prisipažino, kad Ispani
joj užmuštas fašistų gene
rolas Alberto Liuzzi ir pa
skelbė 495 vardus italų ka
reivių užmuštų Ispanijoj. 
Mussolinis džiaugiasi, kad 
prie Bilbao Italijos armija 
išgelbėjo jo garbę ir nuplo
vė gėdą, kurią fašistai ga
vo Guadalajarą. Generolas 
Franco pasiuntė Mussoli- 
niui padėkavonę už pagel-

Sparnai iš Maskvos.
Sulaukti Sovietų Sąjungos 

didvyrių žmonės pradėjo rink
tas iš vakaro (June 19 d., iš 
subatvakario į nedėldienį). 
Prie Oaklando aviacijos lauko 
daugelis automobiliuose nak
vojo, ten pat ir pusryčiavo. 
Aštuntą valandą ryto buvo jau 
susirinkę šeši ar daugiau tūks
tančių žmonių. Sovietų Sąjun
gos ambasadorius A. Troja- 
novski, su kitais Sovietų atsto
vais, taipgi visą naktį nemie
gojo, su nekantrumu laukė ži
nių nuo Sovietų didvyrių. Pu
sė po 8-tos ryto atėjo žinia, 
kad didvyriai nusileido Van
couver, Wash, valst. Ta žinia 
paskleidė didžiausio nusimini
mo minioje, bet gavę paaiš
kinimą, vėl nusiramino. Sovie
tų Sąjungos atstovas A. Trd- 
janovski tuojaus išlėkė į Vttn- 
cauver, Wash. Vancouver yra 
mažas miestelis prie Pacific 
vandenyno, kuris nė nesapna- 

;vo, kad pirmutiniui teks pasi
matyti su didžiausiais pasaulio 
didvyriais.

Bet Oaklando-San Francis
co minia nerimavo ir laukė tos 
valandos, kuomet galės pasi
matyti su Sovietų didvyriais. 
Minia vis didėjo ir daaugo gal 
net iki 10,000 žmonių ar dau
giau. Po 6 vai. pirmadienio va
kare lėktuvas nusileido. Minia 
buvo pilna tokio entuziazmo, 
kokio mano plunksna čia iš
reikšti negali. Iš lėktuvo pir
miausia išlipo A. Trojanovski, 
paskui vienas po kito, Sovietų 
Sąjungos šiaurės Poliaus už
kariautojai, pasauliniai didvy
riai. Kaip čia juos darbininkų 
minia pasitiko, tai jie geriau 
nesijaus nė Maskvoj: didžiau
sios ovacijos tęsėsi per ilgą 
laiką. Susirinkus ant platfor
mos, kuri čia buvo prirengta 
ir padabinta Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos vėliavomis, visi 
per garsiakalbį pasveikino pu
bliką, o publika šaukė “tova-

buvo gabenami pabėgėliai1 davo įėjusius fašistus Bil- 
i: Jų žvėriškumui bao miestan. Įvyko oro. mū-
nėra galo prieš civilius žmo-, šis, kuriame liaudiečiai nu
neš. Sprogimas įvyko ant mušė 6 fašistu lėktuvus, o 
liaudiečių šarvuočio “Jaime patys visi išliko. Sakoma, 
I”, 18 jūreivių užmušta ir kad_ generolą Molą užmušė 
arti 100 sužeista. Laivas bus lakūnas Francisco Chamer- 
pataisytas. Liaudiečiai pasi- vo, kuris paaukavo savo gy- 

i laive- j vastį ir lėktuvą sukulė. 
Liaudiečių vyriausias va
das generolas Miaja sako, 
kad greitai jis turės dau
giau lėktuvų ir pradės ge- 
neralį ant fašistų puolimą.

Taigi iš suminėtų faktų 
matome, kad fašistai neval
do Ispanijoj orą. Fašistai 
“atsižymėjo” žudymu . Bil
bao pabėgėlių ir taip civi
liu žmonių, bet oro mūšiuo- 
se liaudiečiai jiems daug 
daugiau smūgių uždavė.

Kas Naujo Kitur
Vokietijos fašistai diplo

matai ir užsienio ministeris 
Neurath zuja po kitas ša
lis jieškodami karo talkinin
kų. Jie nuleido ant vandens 
naują karo laivą “Bluech- 
er”, kuris yra 10,000 tonų | metų sukaktį pergalės ant 
įtalpos; padidino Berlyno caro armijos Mandžurijoj.

Francijoj a t s is tatydino

iš Bilbao.

gamino mažus karo 
liūs, kurių pagelba naikins 
Vokietijos ir Italijos fašis
tams “paskolintus” subma- 
rinus.

Lėktuvai v eikia visu

kinti.
Bilbao miestas paimtas! svar^a- Gyvoji jėga—ka-( 

19 d. birželio. Fašistai šau- relviai galutinas sprendžia-j 
kia, kad dabar jie maršuos }pas faktorius. Baskiečių ir’žemėmis sumaišyti Bilbao, 
ant Santandero. Bet nebus, Astunjos maimerių jėgos peį įas ^k grumojimu ir 
jiems atdaras kelias, nes nesunaikintos; priešingai,^ — — - —
baskiečių armija išsitraukė Bllbao kovoj jos susitvarkė, 
tvarkoj ir stovi tik į vaka-1 persiorganizavo į armijos 
rus nuo Bilbao kalnuose ir divizijas ir net “New York 
ant upių, kur jie pastos fa- Times” sako, kad fašistai 

i užimdami Bilbao nepaliuo- 
■■ ■■ mi ■■ .Isavo savo karo jėgas, kad 

ninlQII Pi If niksi ^aletl^ ias mesti prieš Mad- 
m|UiU|I I IMI Indi turės ir ant toliau 

* . kautis su baskiečiais ir as-
turiečiais. Savo laiku, kada 
Napoleonas priėjo prie Mas
kvos, tat rusų, armijos va
das feld-maršalas Kutuzovas 
pareiškė: “Su netekimu 
Maskvos, dar nenustota Ru
sija. Kol yra armija—yra ir 
Rusija.” Jo buvo tiesa. Su 
netekimu Bilbao, dar ne
pralaimėta Ispanija. Ispani
jos karo jėgos auga ir jos 
bus laimėtojos.
Liaudiečių Prisirengimas
Ispanijos liaudies valdžia,-— ----- -------- ------ - —-

susekė gaujas šnipų, kurie mušė 7 fašistų lėktuvus. Tą 
.veikė prisidengdami kitų pat dieną 6 liaudiečių lėk- Į šalių pasportais ir turėjo ! tu.vai sunaikino fašistų or- 
konsulatų buveinėse lizdus, laivių lauką Logrono ir 
Trockistai gaivalai stovėjo ten sudegino 4 fašistų lėk- 
priešakyj. Vien Valencijoj tuvus. Birželio 12 d. keturi 
areštavo 200. |

Ispanijos valdžia jau turi 
500,000 armiją. Ji rengiasi 

i prie didelio užpuolimo ant 
fašistų. Ofensyvą sulaiko— 

i stoka ginklų. Geriau daly
kus sutvarkė Katalonijoj ir 
iš jos laukiama pageltos. 
Asturijos ir Baskijos kovo
tojai nepuola dvasioj. Val
džia gavo žmonių pasitikė
jimą ir susidarė bendroji 
komanda visu frontu.

Pas fašistus gyvosios jė
gos stoka. Jie turi daug ka
rinės medžiagos, bet rezer
vų Ispanijoj kaip ir neturi. 
Jie priversti vis daugiau 
įvežti maurų, Italijos ir Vo
kietijos kareivių ir fašistų 
gaujų.

Generolas Franco eilę va
dų savo partijos sušaudė, 
kurie buvo prieš jį sudarę 
suokalbį. Fašistai mano, 
kad su Vokietijos ir Italijos 
pagelba jie laimės karą.

Kiti Frontai
Liaudiečiai veikė kituose' 

frontuose, kad pagelbėjus |

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

ULMER PARKE 
Rengia dienraštis “Laisve”

Bostono ApieDnke
Sekmadienį, 4 Liepos (J>4y)

VOSE PAVILION PARK 
Maynard, Mass.

Rengia Bostono apielinkes 
apskričiai naudai dienraščio

draugijų 
‘Laisves*.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Scranton 

Apylinkėje Piknikas

SEKMADIENĮ, 18 JULY
VALLEY VIEW PARK 

Inkerman, Pa.
Dalyvaus chorai iš Philadel- 

phijos, Brooklyn©, Shenan
doah ir bus Wyoming© 

merginų oktetas

New Yorko Apylinkė
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

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

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ 
Sekmadienį, 5 September

WESTVILLE GROVE PARK 
At Rout© 47, Westville, N. J.

Japonijos i m p e r ialistai 
daugiau padidino puolimus 
ant Sovietų Sąjungos pasie
nio. Jie vis daugiau veržiasi 
į Chiniją. Chinijos valdžia 
numato, kad be., spėkos Ja
ponijos imperialistus nebus 
galima suvaldyti. Japonija 
karo reikalams paskyrė net 
3,300,000,000 jenų, tai di
džiausia taikos metu pini
gų suma. Susikūlė 5 karo 
lėktuvai manevruose ir už
mušė 8 karius. Atmetė Am
erikos pasiūlymą mažinti 
nau.fų karo laivų kanuoles. 
Iškilmingai minėjo 32-jųpasiliko. 18 d. 3 fašistų lėk

tuvai bombardavo Tarrago-
ną ir užmušė 30 civiliu ' ~ i i'nL„ TTiflpria _ .. .žmonių Anie 100 fašistu 01 i m . uk‘^ H.ltlens sa 1 Francijoj atsistatydinožmonių. Apie iuu įasistų vo kalboje grūmojo pavergt ninynn valdžia ios vietonlėktuvų is kulkasvaidžių Danzitra Fašistai daugiau vajazia,, jos vieton
žudė Bilbao nabėgėlius iš- -uanziS^- lasistal aau£iau; sudaryta kita su C. Chau-zuae niwao paoegenus is ipuoia ant katalikų orgam-1 f • • Rhimii
ilgai kelius link Santande-iįacijų. Vokietijos karo temps l”elnJeru lr -blumu 
r?-. Visus kelius nuklojo ei- amunicija vežama per Aus-

triją į Italiją, o is ten Is
panijos fašistams. Admiro-

vilių žmonių—senelių, mo
terų ir vaikų lavonais. Fa- x

JJktuvai skrajojo tik fag įjrįck Raeder prisipaži- 
200. pėdų virs pabėgėlių gal- |no, kad vokiečių karo. lai_ 
vų ir juos z.ude. Fašistai gi- vaį gaudė į liaudiečių lėktų-
timni Irit/I ii m tiuh uiti __ c criasi, kad jie turį ore ant 
liaudiečių viršų.

Liaudiečių lėktuvai veikė 
gana smarkiai. Birželio 10 
dieną jų lėktuvai bombarda
vo Franco karo bazę Sevil- 
lėj ir San Lezaro de Te
randą; 11 d. pirmu kartu 
energingai pasirodė baskie
čių lėktuvai bombarduoda
mi fašistų kareivius ir nu-

vus Ivize saloj. Po to seka
mą dieną Hitleris padarė 
general} “valymą” laivyno 
komandierių, -------- ;-----
rydamas, o kitus jų vieton

jo p a g e 1 b ininku. Blumas 
siūlė sušvelnyti Ispanijoj 
karą. Padidino sargybą ant 
sienos, kad nepereitų liuos- 
noriai į Ispaniją liaudiečių 
pagelbai, policija skelbia 
melus, būk per Franciją! 
pristatyta Ispanijos liau-1 
diečiams 12,000 Sovietų kul- 
kasvaidžių, 100,000 šautuvų

Tel. Slagg 2-0783 
Home Tel. 

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ Ab 

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu* 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

NOTARY 
PUBLIC

vienus paya- įr daUg amunicijos.

padedamas. Fašistai j ieško ^ryg japOnų užpuolimai
naujtj priekabių prie Ispa- |an^ rponmų Rytų sienos. Va- i 
nijos ir skelbia buk ispanų lomog įva^ įgtai nu0 į 
submannas torpedomis ata- trockisįų. Kasdien *auna iš; 
kavo;fašistų kreiseri “Leip- šiaurių Poliaus žinias apie!

e . (ji a, JLl 11LV1XOLV UCliy 111HUŪ).

Anglijos i m p e r i a listai tDjjgiausis džiaugsmas, kad 
?n°Tr.^eS-1^1" i Sovietų lakūnai be sustoji- 

™-imjos |mo per Šiaurių Polių pasie- 
-11’ kė Jungt. Valstijas. Mirė

Sovietų Sąjungoj atmuš- -

žigą. orą ir mokslo patyrimus. I

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&stę 
Turim puikiai Įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietf. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE 
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN. L. L N. Y

Leon Blum (kairėj), pasitraukęs Francijos 
premjeras, kalbasi su savo broliu, Renu.

simo Komitetą į Ispanijos mo per šiaurių Polių pasie- 
Reikalus Vokietiją ir Itali- kg jungt. Valstijas. Mirė 
ją, bet patys mato, kad is Lenino sesuo Marija Iljična, 
to nieko neišeis, nes Italija Ųijanova. Komunistų Inter- 

------------------------ ;------------ nacionalas ' kelintu kartu
kviečia Socialistų Interna
cionalą į bendrą pagelbą 
Ispanijai.

Jungtines Valstijos pasi
gamino naują karo laivą 
naikintoją “Dunlap” ir pra
dėjo budavoti 2 šarvuočius 
po 35,000 tonų. Įsakė savo 
karo laivams vengti plaukti 
Ispanijos vandenyse. Ban
kai ir valdžia bėdavoja, ■ 
kad kitų šalių imperialistai 
nemoka pereito karo skolas. 
Didelis buvo sąjūdis pri
imant Sovietų Sąjungos la
kūnus didvyrius.

D. M. š.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. M. Lukui, Worcester, 

Mass. — Draugo pranešimas 
atėjo pervėlai ir dėlto negalė
jome sunaudoti.

Visiems Bendradarbiams.— 
Kurių raštai iki šiol laikraštyj 
netilpo, greit tilps. Neįtalpini- 

........... i buvomo vyriausia priežastis 
—stoka vietos laikračtyj.'

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

FRANK DOMIKAIČ1O
RESTAURACIJA

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

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

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

DVI 7 KAVALKŲ ORKESTROS GRIEŠ ŠOKIAMS
>

Programoje dalyvaus Lyros Choras iš Philadelphia, Pa., Sietyno Choras iš Newark, N. J., Pirmyn Choras iš Great Neck 
N. Y., ir Aido Choras iš Brooklyn©.

vv^\/\/vVV\zvv>AA/VX/>AAA/VX/VVVVVV\/\a/VX/v>zvvvv\a/v^a/VVVvv\/vvv,vvvvv^a/vvvvvV'

ALDONA KLIMAITŽ 
Mokytoja Pirmyn Choro 

is Great Neck

Piknikas Prasidės 
10 valandą ryto ir tęsis 

iki 12-tai vai. nakties

Muzika nuo 2-ros 
valandos po piety iki 

12 valandai naktį.

Įžanga 40 Genty

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

ir puikiai išsilavino 
dainavime.

Piniginės Dovanos 
prie įžangos bilieto

Dovanų proga pasinaudos 
vien tik tie, kurie iš anksto 

pirks bilietus.
B. L. ŠALINAITĖ 

Brooklyn©' ir Newark© cho
rų mokytoja.

ULMER PARK

Piknikas Bus Wėst End, Coney Island, 15 Blokų Nuo Didžiausių 
Pasaulyje Maudynių 
Foot of 15 th Avenue BROOKLYN

KELRODIS: Automobiliais važiuokite Manhattan tiltu (Bridge) tiesiog 
Flatbush Avenue iki Prospect Park. Pervažiuokite Parką ir pasisukite į 
Ocean Parkway, važiuokite iki Bay Parkway, sukitės po dešinei ir važiuo
kite iki galo kelio, sukitės po kairei j Cropsey Avenue iki gatvekarių linijos ir 
čia bus 25th Avenue. Po dešinei rasite Ulmer Park. %

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

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

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



NATURAL - LAX - HERB TĘ!a

HERBS
MEDI IN

1 BOX

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

NATURAL-LAX-HERB TEA netik kad UŽKIETĖJUSIUS vidurius 
paliuosuoja, išvalo ’ir sutvarko, bet dar turi savyje MINERALINIŲ 
DRUSKŲ ir VITAMINŲ, kurie drūtina ir gydo kitas kūno dalis. 
Taipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutė 
prekiuoja tik 50c. Prisiųskite Money Order, čekį už $1.00 bei dau- 
giaus, o aš jums pasiųsiu N. L. H. T. Rašykite šiaip:
JOHN W. THOMSON, P. O. Box 186, BROOKLYN, N.Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.SMAGIOS VIETOS
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynės ir neto-

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-888?

Ketvirtad., Liepos 1, 1937

KORESPONDENTU BALSAI

Kunigai ir mi-

ir kas joje priklausys, rį„ Pagrindinis
< < /I.". i r. ” . • . ,

PITTSBURGH, PA. 1 Montreal, Canada

ir

darbi-

ji neizoliuoja darbininkų kla
sės reikalų.

džiaugiasi
Juos seka'

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

Taipgi atmalią- 
voju į v a i r i o ih 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

bininkų išmaršavo į streiką, ma Montrealo lietuvių, 
reikalaudami pripažinti uniją, parodo, kad bile organizacijai 
sutrumpinti darbo valandas ir yra lemta augti ir bujoti, jei

Atsakymas Striukam- 
Bukam

“Laisvės” num. 146-tam, 
draugas Striukas-Bukas (ko
dėl ne tikroji pavardė?—S. 
V.), kreipiasi į mane su klau
simu, kodėl jo obelys gražios, 
žalios ir sveikos iš pažiūros,: 
bet neduoda pageidaujamo 
vaisiaus? Gi jo kaimyno obe
lys, esančios nusususios, o ve
da gerus obuolius.

Atsakyti galiu tik tiek— 
klausk tu, drauguži, manęs, o 
aš—tavęs. Aš turiu, viso labo, 
tik vieną obelį ir žinoma, kai
po vienturtę, gerai ir prižiū
riu, bet su obuoliais labai skū-' 
pi. Aš savo obelį, kaip ir jūs j 
—išgeniu, apkasinėju apie i 
šaknis, uždedu mėšlo ir net' 
perkūno nutrenktą šunį ir sau-

ta su mano kaimynu: jo obe
lys apleistos, lapai kirminų 
nuėsti, netikusios šakos neišge
nėtos, bet obuoliai gražūs ir 
skanūs.

Aš pradedu įsitikinti, kad 
obelys panašios nekuriu mote
rų charakteriui, o vyrų posa
kiui—juo tu ją daugiau tapno
si, glostysi, glamonėsi, tuo ji 
daugiau pučiasi, tuo didesnį 
šerį stato ir juo kuri gražes
nė, tuo mažiau ir netikesnius 
vaikus išauklėja.

Taigi, jeigu mudu savo obe
lių paslapties nežinova ir to 
klausimo negaliva išrišti, tai 
atsidėkiva ant “Laisvės” skai
tytojų. Aš esu tikras, kad at
siras toks geras draugas, ku
ris suteiks ne tik mudviems, 
bet ir daugeliui farmerių tei- 

lutės nemačiusį veršelį esu pa-I singas informacijas, kas reikia 
kasęs ir nuo kirminų apsaugo- daryti su obelimis, kad duotų 
ju, apvalau, o obuolių kaip ne- i gerą vaisių ?
vedė, taip ir neveda. Kas ki- Senas Vincas.

nizuoti sukniasiuvius į uniją. 
Kadangi šioj industrijoj dau
giausia dirba francūzų tauty
bės darbininkės, tai darbda
viams tuojau atėjo į tąlką, 
taip vadinama “Katalikų Sin
dikatų Unija.
nyškos pasileido per šapas, at
kalbinėti savo tautos darbinin
kus, kad nestotų į I. L. G. W. 
U., nes ši unija yra “bolševi
kiška” f 
tai pražudys savo “dūšią." 
Siūlė stoti į katalikišką uniją, 
net pasirašė su darbdaviais 
kontraktą .pirm negu suorgani
zuos “uniją,” kad tik išgelbė
jus katalikus nuo pragaro ža
bangų. Bet iš visų jų pastangų 
išėjo tik pišš. Nežiūrint gąsdi
nimų sukniasiuviai visu smar
kumu stojo į tikrą darbinin
kišką* uniją, t. y. į I. L. G. W. 
U. ir balandžio mėnesy pas
kelbus streiką apie 5,000 dar-

Dukterų Pašalpinė Dr-ja. Pas
taroji jauniausia iš visų pa- 
šalpinių dr-jų šeimos. Suorga
nizuota pokariniais laikais. 
Per dešimts metų savo gyvavi
mo Sūnų ir Dukterų Dr-ja su
spėjo ne tik pasivyti narių 
skaičium kitas pašalpines dr- 
jas, bet ir pralenkė jas. Ji yra 
didžiausia Montrealo lietuvių 
p aš. dr-ja. Turi apie 500 na- 

........................ ; jos tikslas, 
kaip ir kitų pašalpinių dr-jų, 
teikti pašalpą susirgusiems na
riams. Bet M. L. S. ir D. P. D. 
neatsisako ir nuo visuomeninių 
reikalų. Remia moraliai ir ma
terialiai priešfašistines kovas. 
Ji yra sukėlusi aukų priešfa- 
šistiniam Lietuvos kaliniam; 
pasiuntusi Ispanijos . liaudies 
kovotojams paramos. Bendrai, 
visur ir visada taria savo žodį 
už apgynimą darbininkų kovų. 
Todėl į ją ir spiečiasi daugu- 

Tas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 3 d. yra šaukiama CIO kon

ferencija į kurią organizacijos ir 
kliubai malonėkite išrinkti delegatus. 
Konferencija įvyks 735 Fairmount 
Ave., 8 v. v. Kitos tautos jau yra 
turėję tokias konferencijas, todėl 
mes lietuviai visi būkime šioj kon
ferencijoj. Ateikite ir ne delegatai, 
nes bus geras kalbėtojas, išgirsite 
daug naujo ir negirdėto.

Kom.
(154-155)

CLEVELANp, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. liepos, 8 v. v., 920 E. 79tn St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
bus nominacijos Centro Valdybos ir 
taip vietinių 
TDA kuopos 
patį vakarą, 
vauti.

reikalų turime aptarti, 
susirinkimas įvyks tą 
Kviečiame visus daly-

B. Kirstukas, Sekr.
(152-154)

PHILADELPHIA, PA.
Bendros Darbininkų 

rengia pikniką liepos 
Settlement Farms 
Grove). Šis piknikas 
geriausių piknikų ką

Puslapis Penktas

Brovvderį
Pirmadienį, liepos 5, Ado

mo darže, daugelio darbinin
kų organizacijų rengiamam 
piknike kalbės dd. Wm. Fos
ter ir Earl Browder.

/Nepamirškime visi dalyvaut 
Ipknike ir išgirsti geriausius 
darbininkų veikėjus ir kalbė
tojus.

Adomo daržas visiems gerai > 
žinomas. Tad tikimasi daug 
publikos turėt.
Konferencija Rugpjūčio Pir

mos Demonstracijai
Birželio 24 d. buvo sušauk

ta svarbi konferencija prisi
rengimui prie rugp. pirmos 
demonstracijos prieš karą ir 
fašizmą.

Apie 50 delegatų dalyvavo 
nuo įvairių organizacijų ir( 
unjjų*_ Nusitarta laikyt prieš- ; 
karinę demonstraciją ’rugpjū-| 
čio 1, Schenley Parke.

Priimta rezoliucijos prieš 
Sheppard-HiU bilių, kuris pri
imtas sustiprintų militarizmą 
ir fašizmą. Taipgi priimta re
zoliucija reikalaujant paskelbt 
Vokietiją esant karo stovy su 
Ispanija ir reikalaut, kad J. 
V. valdžia naudotų neitralite- 
to įstatymą prieš Vokietiją.
Sėkmingi Piknikai Nepaisant 

Lietaus
Birželio 27 įvyko rusų, uk- 

rainų, lietuvių bendras pikni
kas Airport darže. Tai buvo 
visaip sėkmingas. Apie tūks
tantis publikos buvo. Kalbėto
jai už darbininkų organizavi
mą ir Ispanijos demokratijos 
gynimą entuziastingai sveikin
ti.

North Sides pašeipinių drau
gijų piknikas Franklin darže 
taipgi buvo sėkmingas skaitlin
ga publika. Jokios programos 
neturėjo.

Nors iš pat ryto pertrauko
mis lynojo ir buvo pusėtinai 
apsiniaukę, piknikams tačiaus 
mažai pakenkė.

Politinio Veikimo Konf.
Birželio 20 įvyko svarbi po

litinio veikimo konferencija. 
147 delegatai dalyvavo nuo 88 
draugijų.

Nusitarta dalyvaut nomina
cijose ir statyt tinkamus kan
didatus ant demokratų tikie- 
to. Priimta rezoliucijos už 
bendrą frontą. Rep.

Visko Po Biskį
Montreal yra seniausias 

didžiausias Kanados miestas. 
Čia industrijos centras visos 
Kanados. Platus tinklas gele
žies išdirbystės, stiklo, gyvulių 
skerdyklos, alaus bravorai, au- 
dinyčios, siuvyklos ir kt. Ta- 

I čiau darbininkų išnaudojimas 
daug didesnis, negu kur kitur. 

į Daugumoje apgyventas fran
cūzų tautybės žmonių. Jie per 
eilę metų gyvena kunigų ir 
vienuolių įtakoje. Čia nuo kū
dikystės iki žmogaus mirties 
visa buržuazinė mašinerija 
užsukta po priedanga religi
jos, kad palaikyti darbo žmo
nes tamsybėje, išnaudojime ir 
pavergime. Tokiose sąlygose 
žmonės augę ir gyvenę nedrį
so ir pagalvoti apie žmoniš
kesnį gyvenimą šiame .pasau- 

/ ly. Priklausyti unijoje skai-
I tė sau už didžiausią nuodėmę.
■ Todėl darbininkų algos buvo, 
, tiesiog, vergiškos. Darbo žmo- 
’ nių skurdas užviešpatavęs bu
vo jų likimą.

Laikai keičiasi. Progresyvis 
viso pasaulio darbininkų judė
jimas išbudino ir francūzų 
tautybės darbininkus. Atsira
do pažangesnio elemento, 
pradėjo susirišti su kitų tautų 
darbininkiškomis organizaci
jomis, su Kanados Komunistų 
Partija. Keli draugai įstojo 
Komunistų Partijom Pradėjo 
skleisti darbininkišką apšvietą 
tarp plačiųjų francūzų darbi
ninkų masių. Prasidėjo aksti- 
nimas už žmoniškesnį darbi
ninkams gyvenimą, sutrumpin
ti darbo valandas ir pakelti 
algas. Komunistų Partijos įta
ka pradėjo augti darbo žmo
nėse, kartu su tuo auga ir vi
sas progresyvis judėjimas.

pakelti algas.
Pamatę, .kad jokie baubai 

nenugąsdino darbininkų, grie
bėsi reakcinių priemonių. Pra
sidėjo daužymai ir areštai pi- 
kieto linijoj. Kvebeko provin
cijos premjeras Duplessie įsa
kė areštuoti unijos vadus. Kė
sinosi net išdeportuoti genera
linį organizatorių B. Shaine ir 
R. Passota į J. V. (juodu at
siųsti organizatoriais iš I. L. 
G. W. U. centro), bet sutikus 
didelį pasipriešinimą darbi
ninkų, neišdrįso to padaryti. 
Reakcija liko sumušta. Suknia
siuviai streiką laimėjo. Pripa
žino uniją, sutrumpino darbo 
valandas iki 44 vai. savaitėje 
ir 10% pakėlė algas.

WILKES-BARRE, PA.
Draugai Lincdln Bataliono, kad su

šelpt kariaujančius už demokratiją 
Ispanijoj, rengia labai smagų išva
žiavimą liepos 4-tą d., Simko Glen 
Park, Ransom Ferry. Važiuojan
tiems su automobiliais imkit kelią 
309. Kurie neturi automobilių, tiems 
bus parūpinta kelionė. Susirinkite į 
Workers Alliance raštinė, 225į S. 
Main St., transportaciją gausite šio
mis valandomis: 10, 11 ir 12 iš ry
to. Kelionė į abi puses tik 25c. Bus 
geras kalbėtojas, gerų valgių ir gė
rimų. Visus ir visas kviečiame da
lyvauti.

Organizacijos 
4d., College 

(arti Willow 
bus vienas iš 
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)

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. pusmetinis susirinki

mas įvyks penktadienį, 2 d. liepos, 
8 vai. vakare, KasmoČienės Svet. Vi
si nariai dalyvaukite laiku, nes yra 
svarbių dalykų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Fin. Sekr. A. A. L.
(154-155)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, liepos 2 d., 7:30 

vak., įvyks susirinkimas po num. 
735 Fairmount Ave. Į šį susirinkimą 
yra kviečiami visi tie, kurie važiuos 
į “Laisvės” pikniką 4 d. liepos, 
Brooklyne. Komisija nori sužinoti, 
kiek važiuos ir sudaryti tvarką.

Kom.
(153-155)

, NEW KENSINGTON, PA.
APLA 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

liepos 4-tą d., 2 vai. po pietų, savame 
name, 1126—3rd Avė. Būtinai visi 
dalyvaukite ir išgirsite raportą iš 
APLA 27-to Seimo, taip pat sužino
sit apie APLA ir LDS vienybę.

P. Povilaitis, pirm.
(153-155)

Sukniasiuviai 
streiką laimėję, 
plieno darbininkai. C.I.O. uni
ja plečiasi visose plieno išdir- 
bystės šakose. Keletas šapų 
jau baigiama organizuoti ir 
trumpoj ateityj • darbininkai 
ruošiasi išstatyti savo reikala
vimus; jei kompanijos atsisa
kys išpildyti jų reikalavimus, 
skelbs streiką. Išėję į streiką, 
nė kiek nereikia abejoti, kad, 
laimės. Po to, seks kitų indus
trijų darbininkų organizavi
mas. Kuomet visi darbininkai 
bus organizuoti į uniją, tuo
met ir Montrealo trustam bus 
apkarpyti pelnai, o darbinin
kų gyvenimas pagerės.

Lietuvių Gyvenimas
čia randasi nemažas skai

čius ir lietuvių. Apskaitoma, 
kad Montreale gyvena pusė 
Kanados lietuvių. Lietuviai be
veik visi fabrikų^ darbininkai. 
Yra keletas verslininkų-krau- 
tuvninkų (smulkūs biznieriai), 
bet ir jų būklė sunki, kaip ir 
visų darbininkų, nes juos taip- 
pat spaudžia išnaudojimo sis
tema.

Apart pašalpinių dr-jų, kul
tūrinė apšvietos organizacija 
yra tik viena, tai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija. Ji turi dvi kuo
pas. Narių skaičiumi apima 
arti 300 lietuvių. Sulyg daugio 
čia gyvenančių lietuvių, į Li
teratūros Dr-ją mažai įtraukta 
darbininkų. Galėtų būti dar 
daugiau ALDLD narių, bet ne- 
užtektinai dedama tam pas
tangų. Aktyvūs draugai ir 
draugės užimti kitais organi
zaciniais darbais, todėl neuž
tenkamai įdedama jėgų ver
bavimui narių į ALDLD. ši 
dr-ja rūpinasi skleidimu ap
švietos tarp darbininkų, trau
kimu į uniją (kas šiandien 
svarbiausia) lietuvių darbinin
kų ir bendro klasinio susipra
timo ir darbininkų vienybės 
skleidimu. Ji atlieka darbus, 
kurių jokia kita lietuvių masi
nė organizacija negali pava
duoti. Todėl ALDLD įtaka gera 
Montrealo lietuviuose 
ninkuose. *. .

Priešfašistinis veikimas iš
vystytas gana plačiai. Prieš- 
fašistinis nusistatymas ne vien 
Montrealo lietuviuose, bet ir 
visoj Kanadoj, gana didelis. 
Ypatingai jis sustiprėjo nuo 
praeitų metų sušaukto Kana
dos Lietuvių Kongreso Lietu
vos Demokratijai Atsteigti, 
kur atstovauta beveik visos 
įvairių sriovių Kanados lietu
vių organizacijos. Smetoniniai

(154-156)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras yra paėmęs du bu- 

su važiavimui į “Laisvės” pikniką, 
kuris įvyks 4 d. liepos, Ulmer Par
ke. Norintieji linksmai važiuoti sy
kiu su choristais, prašome užsisakyti 
vietą buse pas šiuos komisijos na
rius: P. Beeis, J. Kupčinskas, Ch. 
Laužaitis, F. Klastom Bušai išeis nuo 
J. Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd., 12:30 vai. po pietų. Vienas bu- 
sas jaunuoliams, kitas suaugusiems.

Tvarkymo Kom.
(154-155)t

HARRISON-KEARNY, N. J. !
ALDLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. liepos, 7:30 v. v., 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J. Draugai malonėkite 
visi būt šiame susirinkime, nes yra 
labai daug svarbių dalykų. Nepa
mirškite, kad paskutinis prisirengimo 
pasitarimas kas link “Laisvės” pik
niko važiavimo busu, nes Maršonas 
ir Marcinkevičius išduos pilnus ra
portus. Busas išvažiuos nuo John ir 
Hamilton St.

(154-155)

PHILADELPHIA, PA.
CJO konvencija įvyks 3 d. liepos 

(July), 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Prašome visų organizacijų išsirinkti 
delegatus į šią konvenciją. Iš unijos 
bus geri kalbėtojai. Dalyvaukite visi 
laiku, kad galėtumėt viską išgirsti 
kas bus kalbama ir pranešti savo or
ganizacijom.

Kom.
(153-155)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 2 d. liepos, 7:30 vai. 
vak., 3014 Yemans St. Visi nariai 
dalyvaukit, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti.

CINAL

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. NedS: 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai. *

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laišniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avo. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331
Lietuvos agentai neranda pri- jį nUeiti. Namuose yra visi pa
tarimo. Montrealo ir visos Ka- togumai. Gausit šviežio pieno, 
nados lietuviai priešingi esą- sviesto, kiaušinių ir įvairių 
mai fašistų diktatūrai Lietuvoj1 daržovių. Kainuos jums čia la
ir daro viską, kad atsteigti de-1 bai nedaug, i nes mes čia savo 
mokratiją, kad paliuosuoti Lie-1 užaugintus produktus pigiai 
tuvos liaudį iš po fašistinio 
jungo. Tame klausime daug 

Sukelta gausi 
t priešfašisti

niams Lietuvos kaliniams. Ka
nados Lietuvių Komitetas Lie
tuvos Laudžiai Ginti paruošė 
atvirutes diktatoriui Smetonai; 
daug Kanados lietuvių pasiun
tė jam. Išleido atsišaukimus į 

liaudį; paskleista 
propagandos

VARPO KEPTUVE

FOTOGRAFAS

obalsiais.

Detroit, Mich
pralaužė 
darbinin- 
Pabaigoj 

šių metų,

pagamino 
rėmėjo

Lietuvos 
ženklelius.

Pirmuosius ledus 
moteriškų suknelių 
kai (dressmaker’s), 
praeitų ir pradžioj 
International Ladies Garment
Workers Unija pradėjo orga-

parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

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

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

TpdSl nepraleiskite pro- 
girsti apie Ispanijos pa-

Opiausiu klausimu šiandien 
atsistojo industrinių unijų or
ganizavimas, C. I.O. vadovy
bėje. Nors Kanados reakcionie
riai ir kunigija bando pastoti 
kelią C.I.O. unijos organizavi
mui, naudodami tam reakcines 
ir dvasines priemones, sakyda
mi, kad čia komunistinis dar
bas, kad C.I.O. unijos organi
zavimas, tai ruošimasis prie re
voliucijos ir kad geram darbi
ninkui priklausyti prie C.I.O. 
unijos (reiškia tapti “komu
nistu”) nepadoru. Bet šian
dien tas baubas darbininkų 
jau nenugąsdina. Ten, kur de
dama pastangos suorganizuoti 
uniją, darbininkai visu smar
kumu stoja į ją.

Skaitlinga lietuvių kolonija, 
turi įvairių ii' organizacijų. • pasidarbuota. 
Turi savo ir parapiją su lietu-'piniginė parama 
višku kunigu. Kunigas, kaip ir 
visi tos rūšies elementai, reak
cionierius ir aršus darbininkų 
priešas. Todėl jo įtaka lietu
vių masėse susmukus. Neap
kenčia jo ne tik progresyviai 
lietuviai, bet ir parapijonys i Lietuvos 
veda kovą prieš jį. Jau kelinti! priešfašistines juvpaftauuvo 
metai bylinėjasi už pasisavini-' Lietuvoj. Paskutiniu laiku K 
mą parapijos turto kontrolės, I LKLLG 
bet aukštoji dvasiškija ir teis- liaudies 
mai palaiko kunigo pusę, lei- ženkleliai gražūs, metaliniai,
džia jam gaspadoriauti, o pa- 
rapijonų teisę paneigia. Para- 
pijonys nori jį pašalinti, bet ir 
to negali padaryti. Tokiu bū
du parapija pakrikusi. Nu
skriausti parapijonys daugiau 
glaudžiasi prie 
žmonių, kurie juos užtaria.

Svarbus Atsišaukimas į Lietu
vių Visuomenę

Liepos 4 d. Kom. Partija 
rengia pikniką Liberty Camp, 
kuri pirmiau vadinosi “Wor
kers Camp.” Šiais metais bus 
dvi nedirbamos dienos, tai ir 
piknikas bus per abi dienas.

Piknike kalbės d. Minor, 
nesenai sugrįžęs iš Ispanijos, 
ir pasakys mums daug įdomių 
dalykų. Lietuviai turės priren
gę gražų /stalą, kur daug vi
sokių daįktų galima bus veltui 
ga B. 
gQ iš

dėtį, pasimatyti su kitų tautų 
darbuotojais ir paremti Ko
munistų Partiją, kuri veda ko
vą prieš fašizmą ir prieš visus 
kitus darbo klasės skriaudi
kus. Kiekvienas lietuvis bei 
lietuvė privalo paremti savo 
klasės partiją.

Kviečia visus ir visas.
L. K. Fr. Šekr.

Pašaipinės draugijos randa
si net penkios. Trys parapiji
nės (dvi moterų ir viena vyrų; 
pirmiau buvo dvi ir vyrų, bet 
dabar susijungė į vieną), šios 
draugijos nariais neauga, bet 
puola žemyn. To priežastim 
yra atžagareivių vadų nepri- 
leidimas narių prie visuomeni
nio veikimo. Kitos tvirtesnės, 
tai D. L. K. Vytauto Kliubas 
ir Montrealo Lietuvių Sūnų ir

suy anti-fašistiniais __
Platinami tarp Kanados lietu
vių — kas įsigyja ženklelį, tas 
papuošia savo krūtinę garbin
gu anti-fašistinės kovos ženklu 
ir tuo pačiu sykiu paaukoja 

progresyvių į šiek-tiek piniginės paramos 
priešfašistiniams Lietuvos kali
niams. Kanados lietuviai no
riai juos perka. Patartina įsi
gyti ir draugams-ėms ameri
kiečiams, kas norėtų papuošti 
savo krūtinę tokiuo ženkleliu. 
Nebrangūs. Pardavinėjama po 
25č. Jų galima gauti pas Ka
nados Lietuvių Komitetą Lie-1 
tuvos Liaudžiai Ginti. Rašyti 
Komiteto sekretoriui: J. Le- 
sevičius, P. O. Station “D,” 
Box 44, Montreal, 'Que., Cana
da. Dzūkų Ainis.

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

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksi rū e informacijas apie svorj ir kainas.

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



Puslapis šeštasNEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Sovietų Lakūnai Pribuvo į New Yorką: Areštavo šimtą WPA

MokytojąPasitikimo Mitingas Šį Vakarą

kreipkitės pas Šapalą-Vaigi

Linden, N. J.

Kaip Rengiamasi “Laisvės” Piknikui
S

• v 
1S

arm

Dr. Herman Mendlowitz

šu

tai

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Nėra valandų sekmadieniais.

P. N.

Rep.

JI 
jų

buvusių, 
ūpo, su 
lietuviai 
simpati-

tartina tuojau jsigyti. Dovanos 
bus $10, $7, $5 ir $3.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

daugelio 
ateinančių

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

Parsonienės jieškojimas bū
siąs tęsiamas, tik tam tikslui 
štabas sumažinamas. Ji dingo 
iš savo namų Long Islande (9 
birželio.

83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

"bandies Balsas”
Iš Kanados 

Kaina už egzempliorių 5c.

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

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

maitinimo, šių žudeikų 
atrodo tik šešėlis prieš 
kuriu pildyto j ai vaikšto 
ir jieško naujų progų 
piktadarybėms.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos pusmetinis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 1 d. 
liepos, “Laisves” Svet., 8 v. v. Pra
šome visų narių skaitlingai susi
rinkti, nes turime labai daug- svarbių 
dalykų aptart. Vald.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Pusininkas j 

Pelningą Biznį
Jieškau pusininko į kabareto biz

nį, kur laikoma šokiai 4 vakarus į 
savaitę. Biznis eina gerai; visada pil-

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorlų 3c

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

na KUbLUlilUI 1 U, yiJc*V ULiiniauiciuaid, 

Išeštadieniais ir sekmadieniais. Vienai 
'sunku vest toki biznį. Dėl pasitari
mo kreipkitės biznio vieton: 648—3rd 

Brooklyn, 

(152-154)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė. / 
(Arti Marcy Avenue;)

BROOKLYN, N. Y. ’

TSRANDAVOJIMAI
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)

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

J • 11 Mes pasamdėm didelį
UaiWllle) LOMI. busą dėl 40 pasendže- 

rių. “Round Trip” $2.25. Kreipkitės prie Jos.

kauskas. Jie suteiks jums visas informacijas.

JT’J* I xl Busas išeis nuo 408 Court St., 
/LItZClOCiri “"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.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimo draugės tarpe 

30 ir 40 m. amžiaus. Sunkumo 120-i 
140 sv., be vaikų. Mylinti muziką, j 
dainas. Man nubodo vienam; esu ge
rai sustovintis. Atsiliepkit. George’s 
Printing, Rd. 1, Warren, Mich.

(154-156) I

draugiškai visiems patarnaus.
“Laisvės” piknikas įvyks jau 

šį sekmadienį, 4 liepos, Ulmer 
Parke, gale 25th Avė., Brook
lyne. Įžanga 40c., prie kurios 
duodamos keturios dovanos iš 
anksto pirkusiems bilietus. Pa-, spektorius Schillingas su

- — —— X — M : n ! 1 v M O t* ! 1ia^h4-ii T 1 n i ■».» «■»

JT> • I I Dr. Martin Luther’io Drau-YxldgCXJUOOd^ gijos busas išeis 1 v. dieną.
Round Trip $1.00. Taipgi bus priimami ir ne 
nariai minėtos Draugijos su lygiomis teisėmis. 
Norintieji važiuot, 
nį, 147 Thames St.

• J Busas išeis nuo Greeniaus įstai- 
Lztlrrsiue--gos, 267 Walker St., 11:30 -vai. 

ryto. Round Trip tikietas $1. Norintieji važiuot 
kreipkitės prie aukščiau paduotu antrašu ir tuo- 
jaus užsiregistruokite.

t

Ketvirtad., Liepos 1, 1937

Sovietų lakieji arai — Va
leri čkalov, Georgi Baidukov 
ir Alexander Beliakov pribu
vo į New Yorką trečiadienį po 
pietų.

Plačiai New' Yorko visuome
nei bus proga juos pamatyti 
ir pasveikinti, taipgi gyvu žo
džiu išgirsti apie tą didįjį žy
gį—perskridimą be sustojimo 
iš Maskvos per šiaurių žem
galį į Vancouver, Wash.— 
ketvirtadienio vakarą, 1 lie
pos (July), 71st Regiment! 
Armorėj, 34th St. ir Park

“Laisvės” piknikai visuomet 
buvo minėtiniausi vasarinio 
sezono parengimai Brooklyne. 
Bet drąsiai galima sakyti, kad 
šiemetinis bus puikiausiu ir 
skaitlingiausiu iš visų 
Tą galima spręsti iš 
kokiu rengiasi į 
darbo žmonės ir 
kai iš toli ir arti.

Štai tik keletą 
šiomis dienomis 
laiškų:

' GERB. DRAUGE BUKNY:
Pranešu jums, kad iš Pater- 

sono pribus šimtas žmonių į 
“Laisvės” pikniką. Iki pasima
tymo.

Draugiškai, 
J. Matačiūnas.

Mr. P. Buknys, “L.” Vedėjas: 
šiuomi jums prisiunčiu čekį 

$2 už penkius bilietus “Lais
vės” pikniko liepos 4-tą.

Su linkėjimais “Laisvės” 
štabui gerų pasekmių ir pui
kaus oro piknikui liekuosi 

~ laukdamas 4-tos liepos.
Draugiškai, 

A. P. Gabrėnas.

Taip kalba apie “Laisvės” 
pikniką šimtai laiškų nuo in
žinierių, mokytoju, profesiona
lų, kriaučių, mainierių ir viso
kio kitokio darbo žmonių, 
augusių ir jaunimo.

Gaspadinių Darbvmete
Gaspadinės. kain žinia,

didžiausia dalis visos pikniko 
• mašinos, nuo in didelio darbo 

priklauso svečiu anrūninimas 
vaišėmis. O svečiu bus tūks
tančiai. Gasnadinių kapitonas 
rašo sekamai:

<rValio Silkele! Toki anttral- 
vi davė Dr. Kaškiaučius “Lais
vei” savo raštvj. kuriame pri- 

» . pažino, kad silkė—maistingas 
ir sveikas valgis kiekvienam.

Mes turim pranešt, kad ne 
tik mūs draugas Dr. Kaškiau- 
čius. bet ir niekas tokios gar
džios silkelės nevalgė, kokios 
gaus 4 d. lienos. Ulmer Parke. 

•** “Laisvės” piknike, šias silke- 
. les sutaisys kotletiškai. Sovie
tu Saiunoros “staibi” tam spe
cialistė M. Jurgelienė.

Bet ne vien silkių gausit 
valgyt “Laisvės” piknike, o 
visokiu valgiu, čion išrinkta 
tuzinas gabių gasnadinių, ku
rios rūninasi įvairios mėsos 
sandvičių, lietuvišku kilbasu, 

i sūrio, kiaušiniu, pieno ir tt. 
' Taigi, mes pranešam “Lais

vės” pikniko dalyviams, kad 
nebiiotumėt atvažiuoti i pikni
ką alkani, nes čion galėsite su 
geru skoniu prisisotinti ir įsi
gerti, 50 pikniko darbininkų

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

Ave., New Yorke. Pradžia ly
giai 7 :30 vakaro.

Apart lakūnų, kalbės Sovie
tų Sąjungos ambasadorius A. 
A. Trojanovskis, Corliss La
mont, žiemių tyrinėtojas mok
slininkas Stefansson; Harold 
Fowler, oficialis majoro La- 
Guardijos atstovas; Oscar L. 
Chapman, J. V. vidaus reikalų 
ministerio padėjėjas ir kiti. 
Eilė žymių žmonių sudaro jų 
pasitikimo komitetą.

Įžanga 25, 50, 75 centai ir 
$1.

Antano Garlauskučio 
Paskutinė Diena

Ketvirtadienio vakarą, 1 
liepos, bus sudegintas elektros 
kėdėj Antanas Garlauskas ir 
kiti trys kartu su juo dalyvavę 
apiplėšime Isaac Shain’o už
eigos, 195 Sutter Ave., perei
to lapkričio 8 dieną. Shain ta
po nušautas laike apiplėšimo.

Garlauskas iš karto nusida
vė nepaisančiu, kas su juo at
sitiks. Bet gyvybė kiekvienam 
brangi ir artinantis sudegini
mo laikui jis taip pat susirū
pino ir maldavo saviškių dėti 
pastangas jį gelbėti. Jis ir kiti 
trys dar viliasi, kad guber
natorius pasigailės paskutinę 
minutę, pakeis mirties baudą 
kalėjimu.

Tačiau žinovų sakoma, kad 
mažai vilties. Kiek daugiau 
viliamasi pakaitos jauniausiam 
iš keturių Raymond Nortonui, 
23 metų, kuris prieš tai netu
rėjo kriminalio rekordo ir 
buvo laikomas gero pobūdžio 
jaunuoliu. Susiedijos gyvento
jai yra surinkę daug parašų ir 
siuntę delegacijas pas guber
natorių su prašymais Nortonui 
dovanot mirties bausmę.

. Plėšimai dabar išsiplėtojo 
tarsi kokia epidemija ir gy
ventojai, ypatingai smulkieji 
vertelgos praranda daug svei
katos baimėje ir rūpestyje dėl 
plėšiku. Plėšikai atima gyvy
bes plėšiamiesiems ir atrodo 
ne daugiau, kaip teisinga, kad 
jie užmoka savo gyvybėmis, 
Tačiau, kada pažiūri į nužu
džiusius desėtkus pikietų vaik
ščiojančius laisvais, taipgi į 
nusukusius milionus dolerių 
taksais, kuomet biednuomenės 
vaikai šimtais žūsta iš neda- 

kalčia 
anas, 
laisvi 
savo

Neturi Irwino Pirštų 
Antspaudų

Iš priežasties policijos netu
rėjimo Irwino pirštų antspau
du, sakoma, yra galimybių 
Irwinui išvengti elektros kė
dės, kadangi jo, kaipo dalinai 
pamišusio prisipažinimui esą 
negalima dėt pilnos svarbos. 
Nors jis tris sykius įkaitintas 
nirmo laipsnio žmogžudystė
je. tačiau pirštų antspaudos 
Betinkančios nei vienai iš še
šių, nuimtu Gedeonaitės apart- 
mente tuojau po žudystei.

Nužudytosios gražuolės se
suo, Kudneriene, tačiaus liu
dijo, kad Irwin esąs sveikas ir 
puikiai mokėdavęs skymuoti, 
kad pasigarsinti ir praturtėti. 
Ji ginčija, kad žudystei buvęs 
kitas tikslas, ne Irwino įsimy
lėjimas į ją, bet to tikslo ne
pasako.

P e r e i tą antradienį įvyko 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo bizniškojo skyriaus su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
nemažai narių.

Biznio sekretorius Vaitukai
tis, o taip*gi direktorių tary
bos pirmininkas Velička ir 
sekretorius Načiunskas išdavė 
platokus raportus apie biznį. 
Raportavo ir knygų peržiūrė
jimo komisija.

„cvvacv Biznis Piliečių Kliube pas- 
pranešimai taruoju laiku susitvarkė ir pa-

Antradienį prieš pat pusiau
naktį WPA ir miesto policija 
užpuolė apie porą šimtų mo
kytojų WPA švietimo Projek
to raštinėj, 71 W. 23rd St., 
New Yorke. Jie buvo paskel
bę sėdėjimą protestui prieš iš
metimą iš WPA darbų 11,800 
darbininkų, tame skaičiuje ir 
mokytojų, birželio 30 d.

Sėdėjimas prasidėjo 1 vai. 
per pietus, antradienį, kada iš
duota atleidimo 
septyniem šimtam 
Projekto darbininkų. Apie 
200 mokytojų, WPA Mokyto
jų Unijos Lokalo 453 narių, 
susėdo bildingo 13-tame aukš
te ir dainuodami “Solidarity” 
ir “The Star Spangled Ban
ner” pasiliko sėdėti taip ilgai, 
kaip bus reikalinga.

WPA viršininkai nedrįso jų 
liest dienos metu nei anksti 
vakarą, bijodami minių įsiki
šimo. Tik vėlai nakčia griežtai 
įsakyta išeit. Pribuvo pol. in-

i 70 
policistų. Jis pirma pasakė 
prakalbą, ragindamas sėdėto
jus išeit. Bet nelengva eit, ka
da namie laukia badas, tad 
niekas nesijudino. Tuomet 
prasidėjo mėtymas, po prie
varta tempimas į keltuvą ir iš 
jo į polievežimį.

Nežiūrint vėlybos valandos,: 
aplink buvusią lauko pusėj sė-i 
dėtojų sargybą-pikietus mo
mentaliai susibūrė keli šimtai 
simpatikų ir bandė apgint 
puolamus ir areštuojamus mo
kytojus. Daugelis ir simpatikų 
taip pat nukentė smūgius. Ke
lios moterys apalpo. Desėtkai 
mokytojų sukruvinta. Simpati- 
kas rabinas Edward Manheine 
sakė, kad jis buvo žiauriai 
mušamas ir sudaužytas veidas 
buvo jo žodžiu įrodytoju. Visi 
areštuotieji apkaltinti “betvar
kės” kėlime.

Darbas — švenčiausia žmo
gaus teisė ir, rodos, jo reika
lavimas, ypač tokiu nekalčiau
siu, ramiu būdu—sėdėjimu — 
turėtu iššaukt tik simpatiją. 
Bet buržuazijos ir jos bernų 
akyse tai baisus prasikaltimas 
ir už jį muša, areštuoja, teisia, 
kuomet nusukusieji milionus 
doleriu nemokėtais taksais 
vaikščioja laisvi ir garbinami.

Demonstrariia ir Areštai 
Lapelių Dalintojų

Pajieškau dedes V. česnuliavičiaus, į 
iš Lietuvos paeina Daržininkų kai
mo, Kaniavos valsčiaus, Nočios para
pijos. Pirmiaus gyveno apie Scran- 
tono apylinkę. Aš būsiu labai dėkin
ga, kad jisai pats . atsišauktų, arba* 
jeigu kas žinote apie jį malonėkite i 
man pranešt. Valerija Česnulevičių- | 
tė (po vyru Grigienė), 19 Water St., 
Hudson, Mass.

(154-156*

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 kalba, ateit ir padėt sun
kioj kovoj prieš išnaudotojus.

Musų 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.
Antradienio vakarą Times 

Souare įvyko demonstracija 
protestui prieš Hitlerio įsiver
žimą Ispanijon. Taipgi reika
lauta, kad Jungtiniu Valstijų 
valdžia sulaikytu siuntimą pa- 
gelbos fašistams, o remtu Is
panijos liaudies teisėtai išrink
tą valdžią—lojalistus.

Prieš baigiantis demonstra
cijai pribuvo iš savo mitingu 
būriai komunistų ir pradėjo! 
dalinti lapelius, garsinančius 
Sovietu lakūnu pasitikimo mi
tingą. Policistai, kurių dauge
lis apie šalies tvarką ir jos 
piliečių organizacijas mažai 
tenusimano, pamanė, kad jau 
paskelbimas nesančia ant ba
loto šioj valstijoj Komunistų 
Partiją padaro tuo įrankiu, 
ant kurio galima bile ką iš
bandyti, pradėjo areštuot la
pelių dalintojus ir 13 jų su
brukę į vežimą nuvežė į nak
tini teismą.

Koks buvo tu New Yorko 
“geriausių” n u s i s t ebėjimas, 
kada teisėjas permetęs aki
mis lapelį pasakė: “Jūs turė
tumėt geriau suprast. Komu
nistu Partija yra legalė parti
ja ir tie žmonės turi pilną tei
se rengt ir garsint mitingus.” 
Po to teisėjas du kartu garsiai 
perskaitė lapelį ir pasakė: 
“Bylą panaikinu. Eikit namo.”

Areštuotų skaičiuje buvo ir 
lietuvių.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Susirinkimas

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 

pusmetinis susirinkimas įvyks 2 d. 
liepos (July), Kliubo Svet., 280 
Union Avenue, 7:30 v. v. Yra svarbu 
kad kiekvienas narys ateitų ir užsi
mokėtų narines mokestis, kad neliktų ! 
suspenduotas nuo pašalpos arba iš- i 
brauktas iš Kliubo. Taip pat įs’tė- i 
mykite, kad Kliubo didysis piknikas 
įvyks 31 d. liepos Dexter Park. Rei
kės apkalbėt ir pikniko reikalus.

(153-155)

Bušai į “Laisvės” Pikniką 
Brooklyne

r% ■ K T t Išeis nuo 62 Lafayet
rateYson, /V. J. st., w vai. ryto. r

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

Vietas galite užsisakyti pas 
d d. 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.
r* M JT Išeis nuo Panelio įstai-
tSCiyOTirie, IV. J . gos, 347 Avenue E, 10 

valandą ryto. Round Trip $1.00.

M 7 J M F J Išeis nuo Jurginės Svetai-
lyeWCLYR, iy. J. nės, 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.

I J Dr. Martin Luther
VV lUldmSbUYgU Draugi jos busas į

“Laisvės” pikniką išeis nuo Stasio MaAilio 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.

Į ■¥ f* • Bušai išeis nuo dviejų vietų. Nuo
iflvlff loOfl " " Marcinkevičiaus, kampas Hamil

ton ir John Sts., antra stotis, Hamilton ir 4th 
Sts. Round Trip tikietas 75c. Jei trūktų vietų 

privatinėmis mašinomis, 
važiuot iš anksto

busuose, tai paimsim 
Prašome visų norinčių 
gistruot.

uzsire-

Philadelphia Busai išeis nuo 
vietų. Nuo drg. Turei- 

kienės, 143 Pierce St., 8:30 vai. ryto ir nuo 735 
Fairmount Ave., 9-tą vai. ryto. Būkite visi lai
ku, nes komisija nutarė išvažiuot paskirtom 
valandom.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

x A J J Pirmyn Choras yra pa- 
VjlYCCll lyeck -- ėmęs du busu. Norintieji 

važiuot, prašomi užsisakyt vietą pas šiuos ko
misijos narius: P. Beeis, J. Kupčinskas, Ch. 
Laužaitis ir F. Klastom Bušai išeis nuo J. Kas- 
močių Svetaines, 91 Steamboat Road, 12:30 vai.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Švietimo kilo, nors ne tiek, kiek būdavo ;na kostumerių, ypač penktadieniais 
seniau.

Eita prie rinkimo Kliubo 
gaspadoriaus-manadžerio. Di- Avė.‘kampas 19th St., 
rektoriai rekomendavo išrinkti, N- Y- 
tą patį, Karpų. Taip ir buvo I _ 
padaryta. Karpus pasiliko se
kantiems metams manadže- 
rium. N-d-r-s.




