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KRISLAI
Po Pikniko.
Ką Sakė D-gė Beniušienė.
Juozapininkų “Seimas”.
Ir Vargonininkai Seimuos.
Mačiau Kruvino Sekma

dienio Vaizdą.
Rašo R. Mizara.

' Mūsų metinis piknikas 
(Brooklyne) šiemet sumušė 
visus rekordus publikos dau
gumu.

Žymėtina ir tai, kad šiemet 
automobilių buvo daugiau, ne
gu kada nors. Parkas pasidarė 
perankštas.

Matėsi labai daug automo
bilių naujų-naujutėlių. Tai 
ženklas laikų pagerėjimo.

Darbininkai organizuojasi, 
kovoja ir laimi didesnes algas, 
kurios sudaro sąlygas įsigiji
mui riekalingų daiktų.

Automobiliai, mat, jau nu
stojo būti liuksusas; jie pata
po reikalinga susisiekimo prie
monė.

Teko kalbėtis su daugybe 
mūsų veikėjų, atvykusių iš ki
tų miestų. Visi pripažino, kad 
mūsų dienraščio turinys vis 
gerėja ir jo įtaka žmonėse te
beauga.

Aišku, dėl laikraščio gerėji
mo ir tobulėjimo kreditas pri
klauso ne tik “Laisvėje” dir
bantiesiems, o ir tiems patiems 
mūsų veikėjams — bendradar
biams, korespondentams.
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Detroitietė draugė Beniu
šienė pasakojo įdomų dalyką:

“Kai Detroite iškilo banga 
darbininkų streikų,“ žymėjo 
ji, “tai to miesto ligoninės tuo
jau paruošė speciališkas vietas 
gydymui sužeistų darbininkų... 
Jie tikėjosi gauti daug polici
jos sumuštų streikierių . . .”

Bet jiems teko nusivilti. Dė
ka tam, kad miesto ir valstijos 
administracija buvo liberališ
ka, Detroite neįvyko tas, kas 
įvyko South Chicagoj (kur de
šimt darbininkų policija už
mušė ir šimtus baisiai sužei
dė).

Šis faktas mums pasako 
daug: darbininkai, laike bal
savimų, neturi paduoti savo 
balsų už reakcionieriškus kan
didatus j visokias valdvietes. 
Reikia balsuoti už pažangius 
žmones.

Pabaigoj birželio Našvėj 
įvyko juozapininkų (“Ameri
kos Lietuvių Rymo Katalikų 
Švento Juozapo Darbininkų 
Sąjungos!”) “seimas.”

“Seimas suteikė sprendžia
mą balsą visiems LDS nariams, 
dalyvaujantiems Seime...” 
rašo “Darbininkas.” Galima 
suprasti, todėl, kokios rūšies 
delegatai ten buvo.

Dalyvavo puskapis kunigų 
ij* vyskupas Reinys.

Paminėtoj kunigų organiza
cijoj (kurią kažin kokiais su
metimais kunigai vadina 
“LDS”) pasiliko tik tamsiau
sios davatkos ir zakristijonai 
su kunigais.

Katalikai darbininkai, 
riems rūpi savi reikalai, 
nariais darbo unijų.

ku-
yra

Lietuviai vargonininkai 
(“Dievo muzikantai”) taipgi 
turės savo “seimąliepos 6 ir 
7 dd., So. Bostone.

O liepos mėn. 7 ir 8 dd., 
Marianapolyj įvyks “lietuvių 
katalikų studentų ir profesijo- 
nalų sąjungos seimas.”

Kažin, ar ir šituos seimus 
užponavos probaščiai?

Bešvenčiant Liepos 4, Italija už Metu Turė-
ORAS

geležies ir plieno. Tai reiš-

žiaurumus, 
šį šiurkštų

rinėjanti policijos 
išreikalavo matyti 
reginį.

Na, ir matė!
New Yorke šių

Warren, Ohio, liepos 6 — 
Plieno streiko pikietininkai 
akmenimis apdaužė kelis 
skebų automobilius.

savaitę šis 
kruvinas dokumentas rodomas 
Embassy Newsreel teatre.

Ir man teko matyti judžiuo- 
se kruvina pirtis, kurią suruo
šė Chicagos policija streikuo
jantiems plieno pramonės dar
bininkams gegužės 30 d. (kur 
10 darbininkų buvo užmušta).

Šis judis buvo uždraustas 
rodyti per ištisą mėnesį. Pas
kui J. V. senato komisija, ty-

Kiek tai liečiai vargoninin
kus, — jie kunigų vergai ir 
laukti iŠ jų “pasiprovijimo,” 
reikštų apsigauti.

Bet studentai ir profesiona
lai galėtu savo seime pasisa
kyti prieš fašizmą Amerikoj, 
Lietuvoj ir Ispanijoj. Jie turė
tų, mūsų nuomone, pasmerkti 
Ispanijos budelius, naikinan
čius katalikų Baskiją — jos 
miestus ir žmones.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyne $7.00 

Metams

Tikrai Milžiniškas
Dienraščio "Laisvės”
Piknikas Maynarde

Spėjama, kad Buvo iki Dvylikos Tūkstančiy Žmonių
ir?------------ --

Kviečia Rooseveltą Taikyt
CIO ir Federaciją

Jau pernai “Laisvės” 
spaudos piknikas Maynard, 
Mass., buvo didelis, bet šie
met buvo daug didesnis. 
Visi, kurie buvo pernai ir 
šiemet, tą pripažino.

Man atrodo, kad greitu 
laiku ir šis didžiulis parkas 
Vose Pavilion pasidarys 
permažas “Laisvės” pikni
kams. Patys pikniko ren
gėjai galutinai apskaitys ir 
praneš, kiek ištikrųių žmo
nių šiame piknike liepos 4 
d. buvo, bet man atrodo, jog 
buvo arti dvylikos tūkstan
čiu.

Labai puikiai ir rūpestin
gai piknikas buvo paruoš
tas ir vedamas. Draugai ir 
draugės darbavosi sušilę.

Publika susidėjo iš visų 
srovių žmonių. Tūkstančiai 
buvo katalikų srovės žmo
nių. Socialistų srovės ne 
tik eiliniai draugai, bet ir 
vadai dalyvavo.

Tai buvo didelis, gražus 
Naujosios Anglijos lietuviš
kos liaudies pažmonys.

Rep.

EXTRA!
Japonai Visą Dieną Kirtosi 

su Sovietų Sienos Sargais 
Sibire

Hsi'nking, M a n c h ukuo, 
liepos 6. — Japonų karinin
kai sako, būk Sovietų rube- 
žiaus sargai “užpuolę” ja- 
p o n u s-mandžurus karius 
“pergeną” prie Chienshaw 
ir sužeidę vieną japoną. Ki
lęs mūšis tęsėsi 24 valandas. 
Iš Sovietų pusės būk daly
vavę “150 kareivių su ka- 
nuolėmis.” Japonai sakosi 
nušovę du sovietinius karei
vius ir daugelį sužeidę.

(Japonų oficieriai meluo
ja, būk Sovietų kareiviai 
užpuolę japonus. Taip jie 
melavo kiekvieną sykį, ka
da tik jie patys užpuldavo 
sovietinius rubežiaus sar
gus.)

Nesuranda Nukritusios La
kūnes A. Earhart

Honolulu, liepos-B d.— 
Trys laivai plaukioja How
land Salos srityj Pacifiko 
vandenyne ir vis nesuranda 
jokių ženklų, kur būtų nu
kritęs lėktuvas, kuriuom 
skrido amerikietė lakūnė 
Amelia Earhart su kapito
nu Fr. Noonan’u.

Fourth of July Aukos
Washington, liepos 6. — 

Naujausios skaitlines rodo, 
jog per 4th of July šventes 
4 asmenys liko užmušti 
sproginiais, 142 prigėrė ir 
247 žuvo automobilių nelai
mėse.

Washington, liepos 6. — 
Vienas senatorius, kurio 
vardas viešai neskelbiamas, 
ragina prezidentą Roosevel- 
tą tarpininkaut tarp Indus
trinio Organizavimosi Ko
miteto (CIO) ir Amerikos 
Darbo Federacijos, idant 
suvest į taiką šias didžias 
darbo unijų organizacijas. 
Siūloma taip suderint jas, 
kad galėtų gyvuot industri
nės unijos, bet viduj tų uni
jų taipgi ir mažesnės, ama- 
tifiės unijos.

Karo Storis Palestinoj
Jerusalem. — Anglija su

traukė 8 iki 10 tūkstančių 
savo armijos į Palestiną. 
Be to, Anglija turi 6,000 po
licijos ir milicijos tame 
krašte. Skleidžia lapelius 
arabų, žydų ir anglų kalbo
mis apie karo stovio įvedi- > 
mą. Tas karo stovis taiko-1 
mas prieš arabus. Jie ruo
šiasi į didelį sukilimą prieš 
Anglijos planą, pagal kurį- 
norima padalint Palestiną 
į tris atskiras “savivaldiš- 
kas” sritis: žydų, arabų ir 
neutralę.

3,000 Milicijos prieš 
Clevelando Plienininkus

Cleveland. — Ohio valsti
jos gubernatorius Davey 
atsiuntė apie 3,000 milici
jos, kad padėtų Republic 
plieno korporacijai atidaryt 
keturis užstreikuotus fab
rikus. Prieš streikierius 
taipgi sumobilizuota 700 po
licininkų ir virš 100 gink
luotų padaužų. Šerifas Mar
tin L. O’Donnell neleidžia 
daugiau kaip po 12 streiko 
pikietininkų prie kiekvienų 
fabriko vartų. Per 1,500 
jardų nuo minimų fabrikų 
ivesta lyg ir karinė sritis, 
kur niekam “be svarbaus 
biznio” neleidžiama įeiti.

To nepaisant Republic 
korporacijai nepavyks ati
daryt savo fabrikus apsi
mokančiam darbui, pareiš
kia Plieno Darbininkų Or
ganizavimo direktorius Gol
den.

Gen. Franco Fašistų Prane
šimai iš Baskų Fronto

Bilbao, Ispanija. — Fašis
tai praneša, būk 2,000 Bas
ką milicininkų “pabėgę” į 
kalnus prie Carranzos. Čia 
ir Montebelloj fašistai su
ėmę 625 milicininkus į ne
laisvę. Sakosi atmušę liau- 
diečius, atakavusius Melli- 
lio kalną.

Fašistam dar lieka 40 
mylių iki Santanderio, Bas- 
kijos pajūryj.

ISPANIJOS LIAUDIEČIAI SUMUŠA 
FAŠISTUS TRIJUOSE FRONTUOSE

Generolas Franco Šaukiasi 125,000 Daugiau Nazių ir 
Italijos Kareivių, 500 Lėktuvų, 50 Batarėjų Kanuolių

NEGALĖSIĄS LAIMĖTI, JEI NEGAUSIĄS NAUJOS 
DIDELĖS TALKOS PRIEŠ RESPUBLIKĄ

rytiniame ir šiauriniame 
frontuose. Fašistai buvo už
klupti suderintais liaudie- 
čių užpuolimais, netikėto
mis fašistams atakomis.

Respublikiečiai atėmė iš 
fašistų dvi viršukalnes cen- 
traliniame fronte, Mellilio 
kalno vakarines priekalnes 
Baskijoj, šiaurėj, ir užėmė 
kelis priešų apkasus EI 
Quezo srityj, Aragonoj. O 
Teruel fronte respublikie
čiai atmušė priešus iki San
ta Eulalia ir užėmė šio 
miestelio skvernus. Liaudies 
armija taip smarkiai šičia 
užatakavo fašistus, kad jie 
nespėjo nė pasipriešinti.

Ispanijos valdžia sako: 
“Mes pradėjome ofensyvą 
prieš Seseną (už 28 ir pusės 
mylios į pietus nuo Madri
do) ir pasiekėme savo tiks
lo. Mes perkirtome kelią, 
kuris jungė priešų pozicijas 
su Valdemoro- (apie 6 myl. į 
pietus nuo Sesenos). Res
publikiečiai bomb arduoįa 
Sesenos kelią. Mūsų artile
rija bombarduoja Seseną. 
Mūsų kariuomenės veikimą 
paremia mūsų lėktuvai, ku
rie sėkmingai bombardavo 
įvairias priešų užpakalines 
pozicijas.

“Centro armija: Vakar ir 
j šiandien priešai pradėjo 
smarkias atakas prieš La 

,Calva; bet jie liko karžygiš- 
i kai atmušti. Mūsų kariuo- 
1 menė, pradėdama ofensy-

Madrid. — Ispanijos res- vą prieš Seseną, užėmė Ca- 
publikiečiai smarkiai ataka- sa Mazuelo. Mūsų kareiviai 
vo fašistus centraliniame, grumiasi linkui Sesenos.”

Paryžius, liepos 6.—Ispa
nijos žinių agentūra prane
ša, jog fašistų komandie- 
rius gen. Franco atsišaukė 
į Hitlerį ir Mussolinį, kad 
greitai atsiųstų jam dar 
125,000 kariuomenės, 500 
lėktuvų, 50 batarėjų kanuo
lių ir didelį skaičių tankų. 
Jis- rengiasi vienu kartu 
pradėti ofensyvos-užpuoli- 
mo karą prieš Madridą ir 
Teruel fronte, į šiaurius 
nuo Valencijos, bet sako:

“Tokia ofensyvą nieku 
būdu nepavyktų, jėigu ne
būtų atsiųsta stambios pa- 
gelbos (fašistam) iš užsie
nių.”

Generolas Franco varo 
vajų, kad jo “valdžią” pri
pažintų įvairios eitos šalys. 
Ale jeigu jis negaus naujos 
didelės pagelbos iš Italijos 
ir Vokietijos ir nelaimės 
stambesnių mūšių, tai ma
žai kas pripažins jo “val
džią.”
' Vien kare prieš Bilbao 
generolas Franco prarado 
20,000 savo kariuomenes ir 
penktą dalį ginklų ir amu
nicijos, kaip kad jis dabar 
pranešė Mussoliniui ir Hit
leriui. Bet šiaip Franco 
skelbia pasauliui, būk ofen- 
syvoj prieš Baskiją buvę 
užmušta “tik 569 ir sužeis
ta 1,897” fašistų kariai.
R e s p u b 1 i k i ečiai Atėmė 

Svarbias Pozicijas iš 
Priešų

Honolulu, Hawaii, liepos 
6.—Jungtinių Valstijų kari-' 
nis laivukas “Itasca” pasie-

PASMAUGĖ IR IŠŽAGINO 3 MERGAITES
GRASINA NULYNČIUOT PIKTADARĮ, KURIS į šiaurius nuo Howland Sa- gelio kitų. - 

c liukės, iš kurio buvo girdėt šeštadienio popiety, jau-
atsišaukimas _pe_r radio nu- nuoliai “kongresmanai” tu- 

. kritusios lakūnės_ Amelijos rėjo atskiras sesijas įvairių 
| Earhart: “Skubėkite. ... klausimų gvildenimui. Bu- 
: Nebegalėsime daug ilgiau vo žemdirbystės, demokra-Inglewood, Calif. — 2,000 žino kaltas. Jis tarnavo 

minia liepos 5 d. suspito kaip WPA prižiūrėtojas 
apie kalėjimą, grasindama vaikų, žaidžiančių Centine-1 
išplėšt iš kalėjimo ir nulyn- la Parke. Iš ten Dyer nu- 
čiuot Albertą Dyerį, 32 me- siviliojo į kalnų griovį tris 
tų amžiaus. Jis buvo su- mažas mergaites: Jeanettę 
imtas už trijų mažų mėgai- Stephens, 8 metų: Madelinę 
čių pasmaugimą ir jų lavo- Everett, 7 metų ir jos sese- 
nų išžaginimą. rį Melbą,1 9 metų; pasmau-

Bet kada įnirtusi minia gė jąsias ir išžagino jų kū- 
siautė apie Inglewoodo ka- nelius, kaip kad pats paši
lėj imą, Dyer jau buvo slap- sakė policijai. Už tai jam 
ta perkeltas į Los Angeles gręsia mirties bausmė. Dy- 
kalėjimą. erio žmona betgi įsitikinus,

Areštuotas, Dyer prisipa- kad jis nekaltas...

Žuvo 415 Žmonių
Washington. — Liepos 4 

d. šventėj Jungtinėse Vals
tijose nuo sprogimų žuvo 6 
asmenys, bet besimaudant 
prigėrė 99 ir automobilių 
nelaimėse liko užmušta 226 
pereitą šeštadienį, sekma
dienį ir pirmadienį, ryšyj su 
tos šventės minėjimais. Pri
dėjus kitas nelaimingas 
mirtis, per tas tris dienas 
žuvo 415.
- 1931 metų liepos 4 d. ne
laiminguose ą t sitikimuose 
žuvo 483 žmonės.

Jaunimo Kongresas
Svarsto Svarbius

Šaliai Klausimus
Žymiausi Politikai Sveikina Jaunuolių Kongresų

(Nuo Mūsų Korespondento)
Milwaukee, Wise. — Šio

mis dienomis čia Amerikos 
Jaunimo Kongresas laiko 
savo sesijas. Kongresas 
taip s u t v a r kytas, kaip 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas Washingtone. Yra “Se
natas,” kurį sudaro nacio- 
nalių organizacijų atstovai.; 
ir “Atstovų Rūmas,” kurį 
sudaro atstovai nuo įvairių 
vietinių organizacijų bei 
nacionalių o r g a n i z acijų 
kuopų.

Delegatų yra arti 2,000. 
Jie Milwaukėj suvažiavę iš 
įvairių šios šalies kampų ir 
bendrai svarsto svarbias 
problemas, kaip ir suaugu
sieji Washingtone. Jaunuo
liai patys perstato savo bi- 
lius-įnešimus kongresui ir, 
tik nuodugniai juos pasvar
stę, nubalsuoja.

Kongresas baigiasi 5 d. 
liepos, kada bendroj abiejų 
dalių kongreso sesijoj, jąunijkelis galima suminėti: Mrs. 
atstovai nubalsuos jau “Se- Roosevelt, gubernatoriaus 
natė” ir “Atstovų Rūme” Philip_ F. LaFollette, Mil- 
išdiskusuotus bilius. waukės majoro Daniel W.

Milwaukes didieji dien- Hoan, League of Woman 
rasciai plačiai rašo apio si
kongresą, kaipo apie-rimtą 
dalyką. Čia yra suvažiavę 
jaunuoliai iš įvairių organi
zacijų, nuo pačių kairiausių

Lakūne Am. Earhart 
Būsianti Išgelbėta

išsilaikyti ant vandens.”
Ten jos $70,000 vertės dvi- 

motorinis Lockheed lėktu- 
vas-“laboratorija” nukritęs 
ant koralų uolos.. Su lakū
ne yra jos padėjėjas kapito
nas Fred Noonan.

Apart “Itasca,” skubiai 
plaukia pagelbon Anglijos 
laivas “Moorby,” Jungtinių 
Valstijų karo laivas “Colo
rado” su keturiais jieškoji- 
mo lėktuvais ir Amerikos 
garlaivis “Swan.”

Earhart lėktuvas nukrito 
už 1900 mylių į pietų vaka
rus nuo Honolulu.

sianti Didelį Karą
Roma. — Mussolinis įsa

kė fabrikantam kaip galint 
smarkiau gamint geležį ir 
plieną, nes “laikas jau 
trumpas,” iki stambaus ka
ro. Manoma, kad už. metų 
laiko Italija galėsianti susi- 
kibt su Anglija ar kita ne- 
fašistine v^stybe..

Savo telegramoj “senato
riui” Arturo Bocciardo’ui . 
Mussolinis sako, kad Italija kia, užgrobt geležies kasyk- 
trumpu laiku turi tapt ne- las nuo kokios svetimos ša- 
priklausoma * nuo užsienių lies.

Šiandien New Yorke ir 
artimoj New Jersey būsian
ti giedra ir tokia pat šilima 
kaip vakar, sako New Yor- 
ko Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
86 laipsnių. Saulėtekis 5:31; 
saulėleidis 8:30.

visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

iki dešiniausių. Todėl, kar
tais yra labai karštų susi
kirtimų įvairiais klausi
mais, ir tik kada surasta 
bendros išvados, su kurio
mis bent didžiuma delegatų 
sutinka, padarorąa nutari
mai.

Šis kongresas yra svar
biausia šios šalies jaunimo 
įstaiga. Jame atstovauja
ma virš 2 milionai organi
zuotų jaunuolių.

Kongrese buvo skaitoma 
daug pasveikinimų nuo žy
mių valdininkų ir liberalų 
šios šalies žmonių. Patsai 
prezidentas R o o s e v eitas 
sveikino Jaunimo Kongre
są. Jis sakė, kad Jaunimo 
Kongresas atlieka svarbų 
darbą, s u p a ž i ndindamas 
jaunuolius su būdais demo
kratijos ir suradimui būdų, 
kaip ją palaikyti Ameri
koje.

Buvo labai daug pasveiki
nimų kongresui, bet čia tik 
kelis galima suminėti: Mrs.

waukes majoro Daniel W.

Voters organizacijos, Ho
mer Martin, Smedley But
ler, senatoriaus Lynn Fra
zier, kongresmano John T. 
Bernard, adv. Clarence 
Darrow, Jungtinių Valstijų 
teisingumo ministerio padė
jėjo, kongresmano Amlie, 
gubernatoriaus Horner, Mi
chigan valstijos gubernato
riaus, valstybės ministerio 
Cordell Hull, Richard E. 
Byrd, wardeno Lewis La
wes, senatoriaus Robert 
Wagner, New Yorko majo- 

Z

tinių teisių, mokslo, darbo, 
taikos, poilsio—pasilinksmi
nimo ir kriminalystės sulai
kymo sesijos. “Kongresma- 
nai” pasirinko, kurias sesi
jas norėjo ir jose dalyvavo. 
Sekmadienio popietyj “kon- 
gresmanai” susirinkę tu
rėjo savo “kokusus.” Dele
gatai nuo tam tikrų tipų or
ganizacijų, kaip tai: unijų 
delegatai, ūkininkų delega
tai, taikos organizacijų, pa- 
šalpinių organiz., bažny
tinių organizacijų ir kitų 
laikė savo atskirus “koku
sus” pasitarimui, kaip tos 
organizacijos geriaus galė
tų kooperuoti.

Paskutinė sesija pirma
dienio popietyj galutinus 
nutarimus padarys ir nu
balsuos įvairius bilius, ku
rie buvo priimti atskirose 
sesijpse.. Taipgi bus priim
ta principų pareiškimas.

Lietuvių jaunuolių irgi 
matytis nemažai. Didžiu
ma jų atstovauja Lietuvių 
Darbininkų Sus ivienijimo 
jaunimo skyrių, gi kiti -at
stovauja nelietuviškas Qtga- 
nizacijas.

J. Ormanas.
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Švedijos Social-Demokratijoj
Švedijos social-demokratijoj verda gan 

aštri kova, kuri gali privesti partiją prie 
skylimo. *

Dar gegužės mėnesį tapo išmestas iš 
social-demokratų partijos žymus jos dar
buotojas Kilbom ir sekretorius Ander
son. Tuojau visa eilė žymių veikėjų iš
nešė griežtą protestą prieš pašalinimą 
anų iš partijos eilių.

Šiuo tarpu visoj partijoj verda kova: 
vieni stoja už grąžinimą Kilbomo ir jo 
šalininkų atgal, kiti—prieš.

Birželio mėnesį Stockholme įvyko Kil
bomo grupės šalininkų konferencija, ku
rioj dalyvavo 58 delegatai. Konferenci
ja nubalsavo tęsti kovą už vienybę darbi
ninkų klasės Švedijoj.

Švedijos social-demokratų partijos pir
mininku šiuo tarpu yra Flyg. Jis griež
tai nusistatęs prieš bendrą frontą su ko- 

Yhunistais ir aštrus priešas Sovietų Są
jungos.

Apskritai, Švedijos socialistų vadovy
bė yra dešini—perdaug dešini. Tasai jos 
dešinumas verčia pažangesnius narius, 

—plačiau numatančius žmones,prieš- ją ko
voti.

Šiuo tarpu, kai darbininkų klasės vie
nybė taip reikalinga, Švedijoj ir visose 
kitose šalyse, turėtų būti einama prie ap- 
vienijimo visos darbininkų klasės, o ne 
prie skaldymosi.

nizacijos “pasirūpins, kad tas propagan
dos kalnas tiktai pelę pagimdytų.”

Amerikos lietuviai yra svetingi. Jie 
labai trokštų priimti iš Lietuvos svečius, 
bet tiktai tokios rūšies svečius, kurie at
stovautų Lietuvos liaudį — pažangius 
žmones, veikiančius už atsteigimą demo
kratijos Lietuvoj.

Kai andai pas mus buvo atvykęs dr. 
Šliupas, mes su juo galėjome eile klausi
mų susitarti, nepaisant, kad jis nėra nei 
komunistas, nei socialistas. Dr. Šliupas 
stovėjo ant demokratijos platformos, 
dėlto jis pas mus buvo šiltai priimtas ir 
įvertintas.

Amerikos lietuviai norėtų asmeniškai 
susipažinti ir su Lietuvos rašytojais, bet 
ne su fašizmui vergaujančiais, o tais, ku
rie kalba Lietuvos liaudies vardu, kurie 
nesigėdi ir nesibijo ginti jos reikalus.

Mes norėtume susipažinti ir su Lietu
vos sportininkais, bet tik su tokiais, ku
rie būtų išrinkti pačių sportininkų, ku
rie atstovautų jų laisvas organizacijas. 
Šiandien gi tokių organizacijų Lietuvoj 
nėra; jos pasmaugtos.

Pastaruoju laiku į Ameriką buvo at
vykę iš Lietuvos visa eilė “aukštų sve
čių.” Vieni jų buvo žvalgybininkai, ap
sidengę įvairių profesijų vardais, kiti, 
jei ne žvalgybininkai, tai šiaip sau fa
šizmo idėjų eksportuotojai. Nei vienas 
jų negavo mūsų žmonėse šiltesnio prita
rimo. Mes galime tik pasidžiaugti tokiu 
mūsų demokratiniai nusistačiusių žmo
nių mokėjimu orientuotis.

Iš anksto pasakome ir šitiems nekvies
tiems fašizmo pasiuntiniams, kad jų 
viešnagė Amerikoj nebus jiems labai 
maloni. Dėl to, žinoma, ne mes būsim 
kalti.

Brouckere ir Adler Pasitraukė
Antrojo Internacionalo (oficialiai: 

Darbo ir Socialistų Internacionalas) pre
zidentas, Louis de Brouckere, sekreto
rius Friedrich Adler, ir kasininkas J. 
van Roosbroek—pasitraukė iš savo vie-

i

J

Svečiai, Kurių Niekas Neprašė
Amerikon atvyko du Lietuvos “seimo” 

viršylos — sekretorius Mečius Kviklys 
ir vice-pirmininkas Alfas Gilvydis.

Jau ne kartą buvo rašyta, kad tasai 
Lietuvos “seimas” yra pajuoka seimo— 
pajuoka ta prasme, kadangi Lietuvos 
liaudis jo nerinko, jį boikotavo. “Seimo” 
atstovų sąrašai buvo paruošti apskričių 
viršininkų. Šitie du vyrai, taigi, atsto
vauja tik tautininkus-fašistus, smurto 
kelių pasigrobusius krašto valdžią, bet 
ne Lietuvos liaudį.

Su jais atvyko ir Vytautas Alantas- 
Jakševieius, “Lietuvos Aido” redakto
rius, taipgi Vytautas Augustauskas, kaž 
kokio sportiško laikraštuko redaktorius.

“Lietuvos Aidas” yra leidžiamas vals
tybės lėšomis. Jo tikslas: ginti fašizmą, 
kelti į padanges “tautos vadą’’ Smetoną 

n ir jo režimą; pulti viską, kas pažangu ir 
gera plačiosioms darbo žmonių masėms.

Alantas-JakševiČius ' tą rolę, matyti, 
gražiai atlieka, ir dėlto valdančiose fašis
tų sferose jis užsitarnavo gerą vardą. 
Juk tai tas pats vyras, kuris 1935 metais 
taip negražiai ir nekultūriškai savo laik
raštyj šmeižė, juodino, Suvalkijos ūki
ninkus, kuriuos smetonininkai kalino, 
mušė ir šaudė.

Su jais atvyko ir sportininkų grupė. 
Sportininkai taip jau siunčiami ne Lietu- 

\vos sporto organizacijų, bet fašistinių 
ratelių.

Misijos tikslas aiškus: skiepyti Ameri
kos lietuviuosna meilę “tautos vadui,” 
’Dpųliarizuoti fašizmą; kalbėti apie faši
stinio režimo “didelius tautai nuopel
nas.”

} Nėra reikalo aiškinti, kad šitos rūšies 
svečiai demokratiniai nusistačiusiuose 
Amerikos lietuviuos nesuras nei uncijos 
šiltesnio pritarimo. Pilnai sutinkame su 
“Vilnies” nuomone, jog demokratiniai 
nusistatę Amerikos lietuviai ir jų orga-

Jų pasitraukimo priežastis—opozicija, 
kuri Socialistų Internacionale iškilo dėl 
bendro fronto tarp komunistų ir socialis
tų pasauline papėde.

Dešiniųjų socialistinių partijų {Angli
jos, Švedijos ir kt.) vadai jau prieš kurį 
laiką labai niršo dėlto, kad Antrojo In
ternacionalo vadai—prezidentas ir sek
retorius—palankiai diskusuoja bendrą 
frontą su komunistais. Matyti, toji nir- 
šatė ir privertė tuos tris vyrus pasi
traukti iš Internacionalo vadovybės.

Dabar Antrojo Internacionalo lyderiai 
susirinks Paryžiuje liepos mėn. 
kur, matyti, bus išrinkta nauja 
vybė. „

24 d., 
vado-

a py Ii n-

Kandidatė į Pensijas
“Laievoji Mintis” rašo:

GAURĖ, Tauragės apskr. šioje
kėje yra “garsi daruktorka,” kuri jau kelio
lika metų šliaužioja po kaimus, neva moky
dama vaikus poterių; Bet, iš tiesų, tai ji ei
na žinių agento pareigas, šnipinėja gyven
tojus, ką jie kalba apie kunigus, kokius lai
kraščius skaito, ar duoda kalėdą, ar eina iš
pažinties ir t.t. Visas tas žinias skubiai ne
ša į “dvasiškas” įstaigas. Dabar ši ilgalie
žuvė, slankiodama po kaimus, pasakoja 
prasimanymus apie Meksikos ir Ispanijos 
“bedievių” žiaurumus, ragina rašyti protes
tus prieš civilinės metrikacijoj įvedimą, o 
apie pažangesnius ūkininkus skleidžia šlykš
čius šmeižtus. Kai kur kaimiečiai jau ren
gėsi išperti jai kailį, todėl ten ji daugiau 
nesilanko. Bet visus nustebino žinia, kad 
kai kurie klerikalų šulai sumanė išrūpinti 
tai liežuvninkei pensiją. Girdi, ji mokiusi 
vaikus lietuviško rašto, švietusi liaudį, todėl 
nusipelniusi pensijos. Užtat gauriškiai juo
kauja, kad geriau būtų, jei klerikalai ją pa
skelbtų šventąja. Tos garbės jai niekas ne
pavydėtų, bet pensiją ji nusipelnė visai ki
tokią, negu nori gauti.
Mes manome, kad fašistų valdžia tai 

“karžygei” mokės pensiją. Juk jinai fa
šistams naudinga—faktinai, jinai fašis
tams naudinga tiek, kiek įr klerikalams. 
Šnipinėja ji kunigams, šnipinėja fašis
tams. ' O už tai Smetona nesigaili savo 

. “didvyriams” malonių.

Svarbus Laiškas iš 
Ispanijos

Anthony

(Pabaiga)
Kitas lietuvis, drg. žvirblys, 

tarnavęs Norvegų laivyne, kai
po radio telegrafistas, baigęs 
gimnaziją Lietuvoj, karo mo
kykloj esperanto buvęs. Jis 
tapo sužeistas Jaramos fronte. 
Būnant man kareivinėse Alba- 
cetoj teko su juo gerai išsikal
bėti. Jis žadėjo į artilerijos daiktelių. Turime mažą cho- 
pulką stoti. Draugas Tabanu- relį, susiėję dainuojame. Kar
kas ir Kynas, kaip ir aš, bu
vom sužeisti, bet visi jau senai gramą iš draugų nuo įvairių 
pagijom ir vėl fronte kariau- batalionų ir įvairiomis kalbo

mis. Kepinamos saulėje, ilsi
mės po alyvų medžiais dienos 
metu. Turime gramafoną su 
plokštelėmis, pasiklausom mu
zikos.

Mes gauname kasdien bule- 
tinus anglų kalba, ir kas 10 
dienų išeina žurnaliukas an
glų, francūzų, ispanų kalba 
apie mūsų brigadą, jos gyveni
mą. Be to, turime žurnaliuką 
vien tik anglų kalboj, kur yra 
talpinami įvairūs straipsniai. 
Tai, kaip matote, mes, kultūri
niu atžvilgiu, gana gerai gy
vuojame.

Dovanokit už mano prastą, 
’r neaiškų rašymą, 

be to, jau pamiršau 
j rašyti. Teisybė, 

i čionai draugai jau yra išsiilgę 
| savo namų, giminių, žmonių, 
i vaikų. Susiėję pasikalbam 
apie savo gyvenimą ir ką veik
sim parvažiavę. Ot, būtų ge
rai, jei'čionai gautum ameri- 

1 koniško alaus, kavos ir tt. Ga- 
I na juokinga ir įdomu besiklau
sant draugų kalbų.

Jaramos fronte yra palaido

Litvinas.
Mus aplanko įvairūs vizito- 

riai, žymūs dienraščių kores
pondentai, rašytojai, valdžios 
atstovai ir tt.

Mes liuosu laiku skaitome, 
knygas, laikraščius, žurnalus. 
Lošiame ping pong arba beis- 
bolę, taipgi kortuojame. Turi
me savo mažą krautuvėlę, ku
rioj galime nusipirkti įvairių

tais turime muzikalinę pro-

jam po truputį.
Tai matot, geras būrys lie

tuvių. Apart visų minėtų, yra 
keliolika Albacetoj turinčių 
darbus.

Saugom Poziciją
Mūsų fronte viskas ramu. 

Jau du mėnesiai, kaip neturė
jom kovų. Retkarčiais pasi- 
šaudome vieni kitus, žinoma, 
mes akylai dabojamo apkasus. 
Esame tik apie 150 metų at
stume nuo jų, o Dimitrovo ba- 
talijonas kai kuriose vietose 
tik 75 metrų atstume nuo jų 
apkasų. Kartais per juos at
bėga, ateina fašistų kareiviai, j klaidingą ir 
pasiduoda mums. Mes, ypačį Tamsu, 
ispanai, šaukiame į juos viso- taisyklingai 
kiais šūkiais, duodame propa
gandos prakalbėles, kad ap
švietus juos, kad patraukus į 
savo eiles kovoti bendrai prieš 
fašizmą.

Mes saugome žymią ir svar
bią poziciją, esame vidury 
fronto, po kairei seka dauge
lis ispanų batalijonų, o po de
šinei randasi anglų, Dimitrovo 
ir kiti batalijonai. Apkasai yra' ta gana daug žuvusių draugų, 

kritusių kovoj su priešu. Daug 
žuvo benešant, begelbstant su
žeistuosius. Manau, jog virš 
150 draugų žuvo mūs batali- 

puikus jone. Daugelis buvo geri ma
no pažįstami. Daugelis yra 
sunkiai ir lengvai sužeistų. Aš 
sugrįžau į frontą gegužės 14 
d. ir teberadau tik mažą dalį 
originalaus batalijono. Visi ki
ti atsiųsti vėliau. Mat, turėjom 
gana smarkių kovų, kuriose 
žuvo daug draugų.

Taip pat, vykstant į frontą 
vasario mėn. vienas mūsų ba
talijono trokas su draugais 
pasiliko ir paklydo ir nuva
žiavo į fašistų poziciją, ir, 
mes manome, jie visi tapo pa
imti nelaisvėn. Jų tarpe buvo 
ir mūsų batalijono politikos 
komisaro padėjėjas Parks.

Būtų galima daug ką apra
šyti, yra medžiagos. Suprantu, 
jog tai yra svarbu patiekti ži
nių Amerikos draugams apie 
Ispanijos kovas, bet man trūk
sta to talento, kad galėčiau 
apie viską parašyti.

Aš susirašinėju su keliolika 
asmenų Amerikoj, taip pat 
daug parašęs ir į Lietuvą sa
vo giminėms ir pažįstamiems. 
Tik nuo dviejų tegavau atsa
kymą. Rašo, jogz brangsta mai
sto produktai ir gyvenimas yra 
sunkus. Turėčiau gauti ir lai
kraščių iš ten, nes minėjo iš
siuntę. 1

, keliolikos mylių ilgio. Esame 
tarp Madrido ir Toledo. Kar
tais girdime kaip artilerija 
bombarduoja Toledo. Esame 
ant kalno, tai gana 
vaizdas žiūrint aplinkui: kal
nai, kalneliai, medžiai, laukai 
apsėti javais, upė, įlanka, — 
gražu, ypač nakties laiku. Tė- 
mijant saulės užtekėjimą, nu
sileidimą, mėnulio pasirody
mą, dangų-žvaigždes, — gana 
įspūdinga.

Kartais per draugų neapsi
žiūrėjimą būna vienas kitas 
priešo kulkos nušautas arba 
sužeistas.

Girdim Daug Lekcijų

Mes dažnai, gauname lekci
jų apie Ispaniją nuo žymaus 
rašytojo Ralph Bates, kuris ne
senai buvo Amerikoj ir kalbė
jo Ispanijos klausime. Jis čio
nai gyvena su mumis. Taip pat 
ir draugai Heywood, Law
rence, Wilson darbuojasi poli
tikos komisariate mūsų briga
doj. Apart to, Bob Minor da
vė mums gerą kalbą apie Is
paniją. Taipogi ir Marion, 
“Daily Workerio” korespon
dentas, kuris čionai gyvena 
nuo pereito rugpjūčio mėn. 
Drg. Bates taip; gi senai čia 
gyvena ir gana , smulkmenin- 
gai žino Ispaniją, jos dabarti
nę padėtį. Jis gerai kalba ispa
niškai.

LIETUVOS ŽINIOSFronte išbuvau pirmą sykį 
tik nuo vasario 16 iki 24 d., 
nes tapau lengvai sužeistas. 
Dabar nežinau kaip ilgai išsi
laikysiu. Manom greitu laiku 
turėti kovų. Karo industrija 
susitvarkys ir karo ministeri
ja -atsistos ant kojų. Kaip ži
note, turėjom sunkių laikų 
Katalonijoj, mat, trockistai su 
kai kuriais anarchistais buvo 
pradėję maištus, sukilimą da
ryti, kame tapo virš 900 žmo
nių užmušta ir keliolika tūks
tančių sužeista, — tai vis be
reikalingos aukos.

Šiuo tarpu viskas jau nutil
dyta, sutvarkyta. Valdžia per
siorganizavo ir su ja, manome, 
fašistus apveiksim, jei Hitle
ris ir Mussolinis nestos atvirai 
pulti Ispanijos respubliką. Dar 
gali ir pasaulinis karas įsižie
bti iš šito civilio karo. Priklau
so darbininkų klasei, — jei ji 
susivienys ir pasirodys esanti 
priešinga karui, reikalaujanti 
savo valdžias imti žygius pri
vertimui fašistinių diktatorių 
pasitraukti iš svetimos šalies. fojai gatves išnuomoja

" liams ganyti.
Tur būt, miesto ponai nie

kuomet nesilanko naujamiesty, 
kad taip juo nesirūpina, nors 

Nenustokite ' mokesčius visuomet sugeba lai- 
remti iki karas nebus laimė- ku išrinkti—nepamiršta.
tas.

Kažin kodėl socialistai ir li
beralai tyli? Jie turėtų šiek 
tiek darbuotis ir remti Ispani
jos respubliką. Tai mūsų visų 
darbas. Jei pavyks mums pri
baigti fašizmą čionai, tai vi
sai darbininkų klasei bus len
gviau.

Baigiu rašyti, nes ir taip 
daug prirašiau. Atiduokite 
nuo visu čionai esančių lietu
vių gerus komunistiškus linkė
jimus visiems lietuviams Ame
rikoj. Mes čionai darbuosimės 
kol pabaigsime fašistus, o jūs, 
draugai, dirbkite ir remkite 
judėjimą. Tegyvuoja mūsų ju
dėjimas! Mūsų’ ateitis ir vir
šus yra užtikrintas. Salud Red 
Front!

Mes gauname gerą maistą. 
1 Paprastas kareivis fronte gau
na 7 pesetas į dieną. Aš gau
nu 19.20 pesetų į dieną, nes 
esu rezervuotas saržentas.
Birž. 7-8, 1937. 
Jaramos frontas, 
Ispanija.

Tuomet mes greitu laiku už- 
baigtumėm karą, išvydami 
esančius fašistus laukan! Ge
rai kad lietuviai Amerikoje 
taip daug ir nuoširdžiai pare-Į 
mia Ispaniją. 1_________

VILKAVIŠKIS Tį . 
Apleistas Naujamiestis
Miesto savivaldybė daug pi

nigų išleidžia gatvių grindimui 
ir kitiems viešiems darbams 
miesto centre — senamiesty, o 
naujamiesčio tvarkymu mažai 
rūpinasi.

Tu r būt, nėra tokio nauja
miesčio Lietuvoje, kuris būtų 
taip apleistas, kaip Vilkaviškio. 
Gatvės pavasarį ir rudenį pali
jus esti neišbrendamos nei pės
tiems nei važiuotiems, grioviai 
ne visur iškasti, jokių šaligat
vių.

Vasarą gi pasitaiko, kad gat
vėse ganomos kiaulės. Ką ir 
bekalbėti apie švarą, kai gy
vuliai viešose gatvėse ganomi— 
vakare nei nebandyk išeit į 
naujamiesčio gatvę—lengvai 
įžengsi į mėšlų krūvą.

Nuostabu, kad vietos gyven- 
J ‘ .• gyvu-

PANEVĖŽYS
Bus Statoma Džiovininkų 

Sanatorija
Gegužės 30 d. Andrioniškyje 

/lankėsi komisija, kurioje daly
vavo D-jos kovai su džiova pir
mininkas dr. K. Grinius, Pane
vėžio skyr. valdybos nariai, sa
vivaldybių ir ligonių kasos at
stovai, gydytojai, inžinieriai ir 
kiti šia statyba užinteresuoti 
asmenys.

Vietą apžiūrėjus, konstatuo
ta, kad Andrioniškio pušynas 
tikrai visais atžvilgiais yra tin
kamas sanatorijos statybai. 
Rasta, kad vieta, kurioje bus • 
statomi sanatorijos rūmai yra 
apie 120 metr. virš jūros pa
viršiaus.

Padarytas situacijos planas, 
patikrinti 
planai.

Rūmai 
kuriuose 
lovų.

Statybai pradedama vežti 
akmens medžiaga, kurią apy
linkės gyventojai veža nemoka
mai.

ir peržiūrėti statybos

bus dviejų aukštų, 
galės tilpti arti 100

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Kidieniui. — Apie Hitlerio 

dovaną Mussoliniui pastaba 
persilpna, dėlto nepasinaudosi
me.

UTENA
Nauji Mokesčiai

Paskutinėmis dienomią mies
to savivaldybė išsiuntinėjo pra-

Juozui K. — Mes siuntėme 
Ispanijoj esantiems mūsų kovo
tojams visokių knygų ir, sulyg ne§jmus reikalaudama mokėti 

į ir po 5 nuoš. nuo valst. nekil- 
,Pa" I nojamojo turto mokesčių sav.

ji] pranešimais, jas gavo. Ne 
matom priežasties, kodėl 
vienių žmonių knygų Ispanijos 'statybai"irgaisrinės rei-
valdžia neįsileistų.

Drg. Joe Kondrat, E. Chica
go, Ind. — Draugo vieną raši- kad prieš kurį laiką gyventojai 
nėlį (apie turgus Lietuvoj) su- Jau buvo apdėti mokesčiais sa- 
naudojom. Antras (“Linksmas vivaldybės namams statyti, bet 
Susitikimas”) visuomenei ne-. vietoj namų išėjo.... išvietė, 
būtų įdomus, tad netalpinsime. °- savivaldybė sau namus kaip 

1 Prašome rašyti korespondenci- nuomojo, taip ir tebenuomoj’ą, 
I jų.

Prezidento paskirtoji plieno streikuojantiems darbininkams su samdy
tojais' taikyti komisija, vadovaujama' Charles P. Tafto. Nepaisant, kiek 

daug pastangų ji dėjo sutaikyti, plieno magnatai atsisakė tai daryti.

S®

kalams.
Ta proga reikia priminti,

nežiūrint, kad statybai pasiren
gimas jau kainavo.

Tiesa, miesto savivaldybė tu
rėjo gaisrinę, bet, matyti, ne
sugebėdama pati išlaikyti per
davė ją šauliams, kurie ją ir iš
laiko, darydami visokias rink
liavas, loterijas, vakarėlius.

Gyventojai komentuoja, ko
kiems galams reikalauti iš gyr 
ventoj ų gaisrinės mokesčių, jei 
savivaldybė gaisrinės neturi 
neužlaiko ir kam jie turi mo
kėti savivaldybei, jeigu jie už
laiko šaulių gaisrinę?

Buffalo, N. Y. — Užklupo 
perkūnas keturis golfo žai
dėjus ir ėmė trankyti į liet
sargį kuriuom jie dengėsi 
nuo lietaus. Visi keturi ta
po apsvaiginti, kad laikinai 
prarado sąmonę, bet paskui 
atsigai vėlioj o. ■

Tie golfininkai mano, 
kad juos nuo mirties išgel
bėję golfo žaidimo įrankiai. 
Sako, kad tais jų laikomais, 
į pievą atsirėmusiais įran- 

| kiais, nubėgo elektra | že
mę.

$

1
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Darbininke ir Šeimininke
BESKAUSMIS GIMDYMAS

nė būna po nuolatine priežiū
ra daktaro ir slaugės, kurie 
tėmija medicinos veikmę, nes 
tas turi būti pritaikyta taip, 
kad netrukdytų gimdymui, 
taipgi seka negimusio kūdikio

Socializuota medicina Sovie
tų Sąjungoj davė galimybę 
pravesti beskausmio gimdymo 
būdą daug toliau klinikose 
bandymų laipsnio ir naudoti 
jį plačia praktiška papėde.
Sovietų medicinos mokslo šie-- veikmę. Kada moteris lengvai 
kiu toje srityje buvo ne vien prisnusta, jos oda masažuoja- 
nugalėti kančias, lydinčias at- j ma tam tikrais vaistais ir kar- 
vedimą kūdikių į pasaulį, bet tais įčirškiama kokio aneste- 
taip pat ir prašalint įsišaknė- 
jusią, seną baimę motinystės. 
Atsiekimus beskausmio gim
dymo srityje liudija begalinis 
džiaugsmas dabar gimdančių 
moterų, kurios seniau gimdė 
kūdikius ir iki šiai dienai ne-i 
gali užmiršt tuomet pergyven
tų kančių.

Gerą paveikslą to, kaip pla
čiai Sovietuose naudojama be
skausmio gimdymo metodos, 
galima matyti iš davinių, su
rinktų tik iš vienos provincijos 
rekordų. Jie paimti iš Sverd- 
lovsko Provincijos, Uraluose, 
kur per 11 mėnesių iki 1-mos 
sausio, šių metų,-tos metodos 
panaudota prie 32,000 gimdy
mų. Kadangi ši skaitlinė at
stovauja ne tik ligonbučiuose 
ir motinystės namuose prižiū
rėtas, bet ir privatiškuose na
muose gimdžiusias motinas,1 
aišku, kad Sovietų Sąjungoj 
beskausmis gimdymas yra 
įvestas kaipo praktiškas moks
linis būdas išrišimui amžiais! 
prieš žmoniją stovėjusios pro
blemos.

Kančios Nereikalingos

Profesorius A. Y. Lurye, di
rektorius Sverdlovsko Obste- 
trikos Instituto ir Visasąjungi
nio Beskausmio Gimdymo 
Centralio Instituto (taipgi 
esančio Sverdlovske), daryda
mas suvadą pasėkų tu 32 tūks
tančių gimdymu, nurodė, kad 
moterų pergyvenamos kančios 
prie gimdymu, didžiumoje, iš 
moksliško atžvilgio yra nerei
kalingos. Tad Sovietu Sąjun
goj. kur priežiūra ir atyda as-

tiko. Laipsniškai jos snaudulys 
gilėja ir atėjus gimdymo lai
kui jinai jau paskendus giliam 
miege. Ji išbudus savo kamba
ryje randa šalia savęs kūdikį.

BISKĮ APIE DRABUŽIUS

"Tankiai,” sako profesorius 
Lurye, "motinos vargiai gali 
tikėti, kad viskas jau praėjo. 
O jeigu tai ne pirmutinis jų 
kūdikis, bet pirmutinis paty
rimas beskausmio gimdymo, 
tiesiog apsipila džiaugsmo 
ašaromis ir daugelis jų stvėru- 
sios daktaro ranką karštai 
spaudžia prie savo lūpų.’

"Tikrenybėje mes tik 
kreipiame skausmus 
liais skausmam malšint
tais, kurie prašalina sąmonę, 
jautimą skausmo, bet nekliudo 
kitų organų normaliam veiki
mui.”

nu- 
specia- 

vais-

ATĖMĖ NUO KŪDIKIŲ PIENĄ

sausros,

aukomis 
tiksliai,

gėrės-

organi- 
komite-

ni vyrai.
Nutarta turėti Bingo Party 

sukėlimui finansų ir 
niam susipažinimui.

Nutarta atsišaukti į 
zacijas, kad išrinktų 
tus rinkimui maisto ir pinigų, 
taipgi paaukautų iš iždo. 
Draugai, kurie turite atlieka
mo maisto, kaip tai kenų, bul
vių, miltų ir tt., atvežkit tie
siai virtuvėn, 4336 Broadway. 
Organizacijose, kuriose ne
gautumėt atsišaukimo, pakel
kite patys šį svarbų klausimą, 
paaukaukite po kelis dolerius 
ir priduokite tuo pačiu antra
šu.

Lietuvių draugijos bene bus

(Tąsa 4-tam pusi.)

jokių batų negali 
reikia apsižiūrėt, 
nereikėtų gailėtis.

nešiot, tat 
kad vėliau

M. B.

Vasarai neverta pirktis 
brangios rūšies drabužiai, ka
dangi vasaros metu daugiau
sia tenka išvažiuoti į laukus, 
maudymosi vietas ir kitur. Mo
terims bei merginoms vasarai 
yra tinkamiausia nusipirkti ar
ba pasisiūti mazgojamo aude
klo sukneles, kurias pati gali 
lengyai išsimazgoti. Kadangi 
moterims vasariniai drabužiai, 
didžiumoje, yra šviesios spal
vos, tad greit susitrina ir ge
resnius drabužius prisieina 
tankiai duot valyt, kas padaro 
nemažai išlaidų.

Taip, dar ir šiandien randasi 
tokių moterų, kurios mano, 
kad jeigu jos suknelė nešilki- 
nė, ir neblizganti, tai esanti 
negraži ir pigios rūšies. Aiš
ku, kad tokios moterys labai 
klaidingai drabužio gražumą i ęiu. 
supranta. Kadangi ne tik tas J 
drabužis yra gražus, kuris šil
kinis ar blizgantis arba dar 
apkarstytas su visokiais kitais 
pigios rūšies papuošalais, bet, 

Gerb. Drauge: I tankiausia, tas, kuris yra pa
siunčiu jums pinigus $16.75 I prastesnis, tinkamai, gražiai, 

už 22 prenumeratas. Pirmiau I pritaikytai prie žmogaus figu- 
jau buvo pasiusta $7.50 už 10 ros pasiūtas. Kartais netinka- 
nrenumeratu ir auka nuo T. mas drabužio pasirinkimas su- ‘ 
Bagdonienės. 25c.

Visas knygas siuskite 
i vardu, o aš išdalinsiu 
gėms.

Daugiausia prenumeratų ga
vo dd.: J. Navalinskienė — 9, 

i M. Kulbiene — 5, O. Girnie- 
! nė — 3, ir Moterų Skyriaus 
susirinkime 15 draugiu užsi- 

"Virėja,” 
prenume-

“VIRĖJA”
d. 

kad 
Virė-

Mūsų knygos redaktorė 
K. Petrikienė praneša, 
apie už savaitės laiko 
jos” medžiaga bus galutinai
paruošta spaudai. Kiek savai
čių ims atspausdinimas, sun
ku galutinai iš anksto pasakyt, 
tačiau žinome tiek, kad kaip 
mums, taip spaustuvei rūpi 
ko greičiausiai užbaigt. Vie
nok nesitikime baigt draugių 
binghamtoniečių pageidaujau 
laiku—apie pabaigą liepos, 
nors jos savo puikiu darbu la
bai užsipelnė, kad ju valia bū
tu išpildyta ir mes labai norė
tume ta padaryt.

štai j u laiškutis:
BINGHAMTON, N. Y.

nimui TDA šalpos Depart
ment's suorganizavo Vasarinį 
Pieno Vajų. Jis yra dabar. 
Aukas siųskite : 1LD,, Room 
610, 80 E. 11th St., New York 
City; arba perduokite vietinei 
TDA kuopai.

Kūdikių sveikatai būtinai 
reikalinga pieno. Dešimts do- 

' lerių ir 23 centai suteiktų po
litinio kalinio kūdikiui pieno 
per visą vasarą; $3.08 — per 
vieną mėnesį; $1.44 — per dvi 
savaiti. Bent pieno jie privalo' mokėjo už knyga
gauti. Bet jiems reikia daug 
daugiau.

Jeigu politinio kalinio kūdi
kis kenčia šaltį, alkį, yra ap
driskęs — gėda mums visiems. 
Aš atsišaukiu į jus paremti 
TDA Vasarinį Pieno Vajų/ 
Mūsų atsiliepimas reikš paro-' 
dymą solidarumo politiniams knygą 
kaliniams, žinojimas, kad jų j

I vaikai yra aprūpinti, padarys į 
i kalinių nuvargintą dvasią ne
įkainuojamą įtaką.

Atėmimas nuo kūdikio pie- kus ir tuščias. Politinių kali
no yra žemas, nedoras elgė-.nių vaikų yra 150. Jų aprūpi- 
sys. O vienok kiekvienas kri- 
zis žmonių santikiuose, iššauk
tas plėšikiškos kapitalistinės 
sistemos, kurioj mes gyvena
me, kaip tik tą padaro. Mažy
tis smagiai krykštaujantis vai
kutis, bejėgis iš vigės neišlipąs 
kūdikis yra pirmutinės aukos 
nedarbo, potvinio, 
badmečio, karo.

Kūdikiai pirmomis 
kartais parenkami
kaip kad Ispanijoj, kur fašis
tai iš dausų sėja bombas ant 
ramių miestų ir kaimų.

Sovietų Sąjungoj, prie so
cializmo, vaikai ir jų reikalai 
statomi pirmoj vietoj. Bet čio
nai, pasiryžę, desperacijon 
įpuolę darbininkai, pradėję or
ganizuotis pagerinimui savo 
vaikų gyvenimo ir siekdami 
politiškais vaistais gydyt ne
pakenčiamus blogumus, sutin
ka buožes, gasus, šautuvus, 
kalėjimus.

Skerdynės South Chicagoj ir 
Youngstowne rodo pavojų pa
sitenkinimo dalinais laimėji-1 
mais ir begailestingą kapitalis
tų klasės nusistatymą laikytis 
grobio. Tėvai nužudomi, tėvai 

meniui vis labiau tampa sočia-Į kalinami — ju vaikai palieka
me taisykle _ — tie kentėiimai; mj badui. Virš 25 mainieriai, 
būtinai turės būt prašalinti ne-i kampininkai, jūrininkai, plie- 

- - • |no darbininkai nuteisti nuo 5
iki 25 metų kalėjimo, šimtai 
yra nuteistų nuo trijų mėn. iki 
vienų metų. Tokių bus daug 
daugiau pasėkoje dabar ei
nančiu milžinišku kovų. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas rūpinasi jų gynimu.

Vienok čia ne viskas. Kas 
atsitinka su jų vaikais, neteku
siais tėvų globos ? Jie yra al
kani, kenčia šaltį, blogai ap
rengti, basi. Jų mažos galvu
tės jau apsunkintos rūpesčiais 
apie rendas ir groserio bilas. 
Blogam ore jie negali lankyt 
mokyklos. Jų būvis yra ny-

tolimoje ateityje.
Jis nurodė, kad iš 32.000 

gimdymų 78 nuošimčiai pilnai 
pavyko—motinos išbudusios iš 
ramaus snudurio rado savo 
naujagimius prie šono visai 
be atsiminimo apie patį gim
dymą.

Dvvlika nuošimčiu dalinai 
pavyko; reiškia, ju skausmai 
buvo žvmiąi sumažinti. Gi 10 
nuošimčiu visai nepavyko. Tū- 

• Ii nepavykusiu išaiškinta tuo- 
mi. kad i tas ligones skausmą 
malšinantieji vaistai neganėti
nai neveikė, o stipresnių vais
tu davimas būtų buvęs žalin
gas kūdikiui.

Apart prašalinimo skausmų, 
tokios gimdymo metodos su
mažino mirtingumą ir ligas se
kamai :

Negvvais gimusiu skaičius 
sumažinta nuo 2 iki 0.2 nuo
šimčio. Kraujo praradimas— 
nuo 500 iki 325 kubišku mili
metru. Laikini užtroškimai 
kūdikiu—nuo 2.9 iki 2.7 
įplyšimai sumažėjo 25 
Ligos, kurios kyla nuo 
krėtimu, sumažėjo tarp 
30 nuošimčių.

Prašalina Baimę

"Mūsų darbo vyriausiu tiks
lu buvo sudaryti tokias sąly
gas, kad moteris neatsimintų 
paties gimdymo,” sako profe
sorius Lurye. "Tas, žinoma, 

'reikštų, kad moterys paliautų 
bijojusios motinystės; kadan
gi ta baimė sekioja net ir 
stipriausią moteriškę.”

Štai kaip profesorius Lurye 
pasakoja apie beskausmio 
gimdymo praktikavimą Sverd-, 
lovsko Institute.

Nėščia moteriškė atvežama 
į ligoninę ir patogiai patalpi
nama privatiškame, garsų ne- 
praleidžiančiame k a mbaryje, 
kuris laikoma prietamsiu. Ka
da užeina pirmi skausmai,— 

„ jai duodama lengvų malšini
mo vaistų. Skausmui didėjant 
didinama ir doza, kuri būna 
pritaikoma kiekvienai ligonei 
atskirai. Visu laikotarpiu ligo-

nuos. 
nuoš. 
užsi-

20 ir

mano 
drau-

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA 
KARŠČIUOSE

kūdikiams ir jaunes-, 
mokyklos amžiaus vai- 
Dr. John L. Rice, New 
Miesto sveikatos komi- 

duoda motinoms

—Arčiau prie gamtos—yra 
gera mada kūdikiams karštam 
ore. Tas tinka jau ropinėjan- 
tiems 
niems 
kams. 
York o
sionierius, 
šiuos patarimus.

Prausk kūdikį vonioj rytais 
ir vakarais; labai karštomis 
dienomis priedams dar ap- 
šluostyk šaltam 
vilgyta pintimi

vandenyj pa
ar rankšluos-

bereikalingais

VALGIĮJ GAMI 
NIKAS

Neapsunkink 
drabužiais. Karštomis dieno
mis kūdikiui daugiau nieko ne
reikia, kaip palutės; vėsesnė
mis dienomis gana dadėti keli- 
naites su perpetėm. Didesniam 
kūdikiui smagiausia žaist pus
nuogiam, su saulės "siūtu.”

Saugok jį nuo musių ir uo
dų. Tie gyviai grąso tavo kū
dikio sveikatai ir gyvybei.

Duok jam įvalias geriamo 
vandens.

Reguliariais protarpiais nu
vesk pas gydytoją — ne kad 
surast būdą išgydymui, bet pa
laikymui sveiku.

Ar Įvairinimas Maisto 
Reiškia Išdykimą

Gera šeimininkė, kuriai tik
rai apeina šeimynos sveikata, 
privalo žinoti bent svarbiausias 
maisto dalis ir kaip kuri vei
kia į žmogaus organizmą.

Man teko dirbt pas gana tur
tingą ūkininką, pas kurį nieko 
kito negaudavau valgyt apart 
bulvių, baltų miltų valgių ir 
rūkytos mėsos. Aš tuoj aus po 
valgio jausdavaus alkana ir

gadina ir gražios moters bei 
merginos išvaizdą. Todėl per
kant drabužį pirmiau reikia 
pagalvoti ar šis drabužis pri
tiks man, ar ne.

Spalva irgi svarbu prisirink
ti. Tačiau kiekvienas žmogus 
turi savotišką skonį ir taipgi,1 
daugelis, mažą nusimanymą 
apie drabužio pritikimą. As
meniniai, man nėr gražesnės

Turėk po ranka gana ledo, trokšte trokšdavau žalių ir vir- 
kad pienas neaprūgtų ir kitas, tų šviežių daržovių ir vaisių, 
maistas būtų šviežiu.

Atsimink, vasara yra
| šviežios mėsos. Kartą aš nuva- 

pato- žiavau į miestą ir parsivežiau 
.spalvos už baltą. Prie tinka- gus laikas apsaugot kūdikį tų dalykų už savo pinigus. Ma
mų aplinkybių aš sutikčiau dė-1 

Kalbint drauges, kad užsi- vėt baltą drabužį žiemą ir va-!
rašytų knygą "Virėja” nėra sąrą. Ir tikrai moterį puošia 
sunkus darbas, tik reikia laiko balti drabužiai. Ypač vasaros 
ir energijos. įmetu, kada saulutė nubučiuo-

_ ja odą ir kada merginos bei 
moterys palieka gražios, lyg 
bronzinės, tada balti rūbai jas 
puošia, nes baltas drabužis 
tinka prie apytamsės odos. 

Daugeliui moterų nepatinka| 
šviesesni drabužiai, tad tokios 
tik ir dėvi tamsius žiemą, va-

tai tas ir sudaro 32 
ratas. no gaspadinė už tai man ilgai

Draugės, kurios užsirašė 
, "Virėja,” labai pagei

dauja, kad minėta knyga bū
tu gatava anie pabaigą lienos 
mėnesio. Mat, apie tą laiką 
prasideda kenavimO' sezonas, 
tad šeimininkėms kaip tik ir 

Lai tie vaikai savo kūdikys- reikia receptų (recipes), kaip
kenuoti įvairias daržoves. Taitėję žino, kad jie nėra apleis

ti. Duokime jiems pažint dar- varde tų visu,, kurios turi užsi- 
bininkų solidarumą, jo pajė-j rašiusios "Virėja,” prašau, 
gą ir reikšmę jiems. Aprėdy- kad pasiskubintumėte ją iš- 
kime, priglauskim, pavalgydy- leisti ir atsiųsti, nes mes visos 
kim, priimkim juos, kaip savo, jos laukiame.
Jie išaugs su pasitikėjimu dar
bininkų judėjimui, pilni pa
garbos savo tėvams, suvaidi
nusiems rolę tame judėjime. 
Jie yra mūsų ateities kovoto
jai.

Atsiliepkime taip gausingai, 
kad tuo savo darbu perspėtu- 
me Amerikos valdančiąją kla
sę, kad "skriauda mažutė
liams, yra skriauda mums vi
siems.”

Elizabeth Gurley Flynn.

GAUKITE "LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJU.

M. Kulbiene.

Stasys Kuzmickas iš She
nandoah, Pa., dainininkas, ži
no, kad geras balsas turi daug 
bendro su geru valgiu ir jis 
palinkėjo "Virėjai” viso labo, 
atsiųsdamas $7.50 už 10 pre
numeratų.

P. Paserskns iš Baltimore, 
Md., atsiuntė $2.25.

J. Rudzevičius iš Detrdit — 
$7.50 už 10 prenumeratų.

P. Nemurienė Iš Cleveland 
— $1.50.

Kol kas dar galima rinkti 
prenumeratas, tad išgalinčiUs 
prašome tęst darbą.

BASKIEČIŲ VAIKAI, SUŽEISTI FAŠISTŲ KULKOMIS

Čion matome minyšką, slaugę ir pagelbininką nešant tris mažus sužeistus vaikus 
ant pagelbinio laivo. Vaikus sužeidė vokiečių bombos, kada jie atakavo Bilbao iš 
orlaivių. Paveikslas buvo nuimtas prieš italams ir sukilėlių armijoms užimant 
miestą. Gelbėjimui tų kūdikių Šiaurių Amerikos Komitetas Gelbėjimui Ispanijos 
Demokratijos veda aukų rinkimo vajų. Paaukokite, parinkite aukų ir pasiųskite 
jas tam komitetui. Jo raštinė: 381 Fourth Ave., New York City.

1

nųo diphterijos.
Nuvežk kūdikį į parkus ir ' prikaišiojo išdykimą, 

pavandenius, bet parvežk kol1 
perdaug nenuvargo.

Nelaikyk virtuvėj, kada ver-1 nūs ir kitokius maisto dalykus 
di, kepi, skalbi. | bei skirtumą tarp jų žinojau,

Mokyk vaiką gražiai apsi-.bet badaujantis kūnas per svei- 
eit su kitais vaikais.

Įsitėmyk! žalios daržovės,1 
šviežus vaisiai ir pienas yra 
geriausiu maistu paaugusiam 
vaikui vasaros metu. i

Duok vaikui nuo 10 iki 12

Tuomet aš mažai apie vitami-

sarą. Bet tai klaida. Gi kitos' vaizdų . ramaus miego
moterys, kada ir labiausia 

.joms norėtųsi dėvėt šviesesni 
drabužiai, turi dėvėt tokius, 
prie kurių mažiau reikia pri
dėt laiko 
jų stoka.

Taipgi 
moterų, 
naši p u ošti 
žiu, 
mano, 
dėvėt šviesų drabuži, nes, jų 
manymų, tik jaunoms mergai
tėms pritinka šviesios spalvos 
drabužiai. Aišku, kad pasta
rosios moterys klaidingai su
pranta. Tai yra sena mintis ir 
ja reikia mest iš galvos.

Balti bateliai moterims yra 
dailu nrie šviesiu drabužių. 
Nors tankiai prisieina juos va
lyt. tačiau apsimoka turėt, nes 
gražiai atrodo.

Perkant vasarai batus nie
kad neapsiriksi pasipirkus su 
žemomis kulnimis. Kadangi 
vasaros laiku daugiau tenka 
vaikščioti, tad netinkami ba
tai kojas baisiai gadina. Prieg- 
tam. šiltame ore kojos papras
tai kiek subrinksta, todėl grei
čiau privargsta. O kada jau 
kojos pavargusios, tai ir visas 
žmogus jautiesi lyg būtum 
sergantis, nesmagus. Neužten
ka, kad jauties prastai, jei ko
jos pavargusios, bet ir atrodai 
prastai.

Taip jaučiantis prisieina 
jieškinėt progos kur nors sėst, 
o jau gavus progą atsisėst 
keltis nesinori. Tačiau, nerei
kia pamiršt, kad pasivaikščio
jimai. pasimankštymai vasarą 
ar bile laiku yra puikus vais
tas sveikatai. Tuo būdu, per
kant batus reikia gerai apsižiū
rėti, kad išėjus pasivaikščiot 
nesinorėtu greit sėst.

žemomis kulnimis batai yra 
dailiau ir geriau pritinka pik
nikams, išvažiavimams arba 
kasdieniniam vartojimui. Kur 
tik reikia daugiau būt ant ko
jų, vaikščioti — batai turi būt 
su žemomis kulnimis ir visapu
siai - tinkami. Su augštomis 
kulnimis batai daugiau tinka 
svetainėse.

Randasi daug moterų, 
rios benešiodamos visą 
netinkamus batus taip 
kojas sugadina, kad vėliau nei

bei išlaidų, nės abie-

dar randasi ir tokių 
kurios labai norėtų 

šviesesniu drabu- 
bet visa bėda, kad jos 

jog jau yra persenos

ku- 
laiką 
labai

ką apetitą pats reikalaudavo, 
ko jam trūksta. Dabar aš pil
nai suprantu savo tuolaikinį 
alkį, kada žinau, jog žmogus 
gali per.kimšti savo pilvą vie- 
nu kokiu nors valgiu ir tuo 

naktį, taipgi duok valandą po- sykiu badauti. Gi pavalgius 
| balansuoto maisto, nors ir ne 
daugiausia suvalgęs, žmogus 
jaučiasi sotus iki sekamo val
gio laikui.

Daugelis betgi to nežino ar 
nenori žinoti. Jie savo nežino
jimą teisina šitaip: "Lietuvoj 
visų ištaigų neturėjom, o ar ne
buvom sveiki.” Vienok jie pa
miršta, kad ten valgė nors ir 
prasto, bet čielo grūdo duoną 
ir miltus, taipgi nedaug tokių 
vietų buvo, 
būtų galima 
uogų, taipgi 
kių lapų, o 
neišsirautum 
gručką, ridiką, ar sode kokį 
vaisių nenuskintum.

Taigi, nejučiomis, daugelis 
gaudavo reikalingų vitaminų ir 
mineralų bei kitų svarbių žmo
gaus kūnui medžiagų. Daugelis 
ir negaudavo. Bet ar mažai už
augo be dantų, kreivomis ko
jomis ir su kitomis silpnybė
mis ir ar mažai be laiko gavo 
visų galų suįrimą.

Įvairumas maiste reikalingas 
dėlto, kad joks maisto produk
tas neturi užtenkamai visko; 
viename randame vieną, kita
me kitą, sveikatai reikalingą 
dalyką. N-ė.

gulio dienos metu.
Neerzink vaiko karščiuose 

perdideliu aplink jį šokinėji
mu ir kamandavojimu. Jam 
taip pat reikia pasilsio ir 
mybės.

Cleveland. Ohio

ra-

Plieno Streikierių Virtuvės 
ir Moterų Auxiliary 

Susirinkimo

virtuvėj
Darbi- 

politinių

Dirbant streikierių 
gauni gero įspūdžio, 
ninkai įvairiu tautų, 
nažiūru ir tikėjimo, o koksai
vieningas solidarumas ir suti
kimas tarp moterų ir vyru ! 
Kožnas bando kuodaugiausia 
atlikti darbo ir geriau patar
nauti savo kovojantiems bro
liams.

Per diena ir nakti streikie- 
riai eidami arba griždami 
nuo nikieto gauna įvairiu 
sandvičių, kavos, pieno. Per 
pietus ir vakarienei—sriubos 
ir mėsos. Arčiau gyvenančios 
šeimvnos ateina virtuvėn val- 
o-yti. Toli gyvenančioms mais
tas nuvežamas stubosna.

Dailu žiūrėti i vaikus. įvai
raus amžiaus vaikai su nasi- 
diHžiavimu parodo kortas, 
kad in tėvai pikietuoia. 
kurie iš ju patvs jau turi 
kiėto ženklus ir pavalgę 
m i a i išeina.

Tš šios knVnins maistas
hAnamas i kitas dab's miesto, i 
nn tik geležies, bet ir audinv- 
ėin streikieriams. kurie jau 
<wr savaitės stroiknoia ir nri- 
Vlansn nrie CTO Visa diena 
darbininkai skubiai dirba. Vie
ni at^^ža pririnkto maisto.

Ne- 
pi- 
ra-

kur giraitėje ne
rast kokių nors 
rūkštynių ir kito- 
einant pro daržą 

morką, ropę,

Saldūs Burokėliai
mažų virtų į riekutes su-12 

pjaustytų burokėlių.
puoduko cukraus.

i/2 šaukšto kornų krakmolo.
14 puoduko vandenio.
1/4. puoduko acto.
2 šaukštu sviesto.
Sumaišyk cukrų ir krakmo

lą, supilk actą ir vandenį ir vi- 
Wi nnlrnnm. vnzn šeimynoms. rĮnk 5 minutes. Sudėk burokus 

^nrda ir patarnauja t jr stovėti ant nekarštos 
stalu.
Iš Motery Auxiliary 

Susirinkimo

Liepos 1 buvo Moterų Auxi
liary susirinkimas. Nutarta,

o-a-

Trnfi 
nrie ugnies 30 minučių. Ir prieš pat 

padėsiant ant stalo leisk užvirti 
ir pridėk sviestą. Labai tinka 
su bent kokia mėsa. Taipgi ir 
suaugę vaikai labai gardžiuoja-:::: 

kad moterys dirbtų tik dviem'si- Patartina šeimininkėms š| 
pamainomis: nuo 7 ryto iki 3 receptą pamėginti.
po pietų ir nuo 3 po pietų iki 
11 vakaro. Nakčia palieka vie-

A. Apšegienė.
Auburn, Me.



Mašinką Atėmė
(Apysakėlė)

Baltimore, Md

Kunigėnienė.

Korporacijos Prezidentas A. PINKEVICH

H

1937 m.

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
CLEVELAND, OHIO
(Tąsa iš 3-čio puslp.)
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yra ALDLD 77 kuopos nare. 
Linkim greito pasveikimo mo
tinai ir laimingo augimo nau
jam šeimynos nąriui.

ir tt. Drgė. Zarubienė ant vie
tos parašė pasveikinimo laiš
ką, kuris bus pasiųstas buvu
siems worcesterieciams į Ispa
niją.

ti formuoti ateinančio sezono 
darbą. Kliubietė.

Draugai Adomaičiai, nuola
tiniai “Laisvės” skaitytojai ir 
darbininkiško judėjimo rėmė
jai, š. m. birželio mėn. 21 d.

E 
E

I

Iš Moterų Veikimo

ALDLD Moterų Kliubas lai-1 
kė įdomų ir pavyzdingą susi- i

Tikras atsitikimas, tik pa
keista nukentėjusio pavardė ir 
jo gyvenamasis kaimas. Great Neck, N. Y.

Keli Žodžiai iš APLA Atsibu
vusio 27 Seimo

Visiems aišku, kad APLA

1410 Columbia Road, So. Boston, Mass.
Tel. 2271, j namus 1512 W. Dedham 

Brockert’s yra išdirbamas Worcester, Mass.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKA 
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

cigaretų ir kitų dalykų.
Kliubietės-motinos parodė 

savo- užuojautą
i “Ambulance” fondą.

CHARLES WAYSHVILL
BROCKERT’S ALE DISTRIBUTOR

Visoje Bostono Apylinkėj Pristato Alų Piknikams, 
Baliams, Bankietams, Vestuvėms

Reikalui esant kreipkitės šiuo antrašu:

mes .pamestumėm ypatiškus narįaį įr narėS laukė praeito 
nesusipratimus ir ziūrėtumėm ____ .1
į Kliubą, kaipo į apšyietos or- sįeins sveikai protaujantiems

E

Dl

Puslapis Ketvirtas Trečiadienis, Liepos 7, 1937

bo pas A. J. Ambrose & Co 
1410 W. Baltimore St. ir nie
kados nesiskundė dėl ligos 
arba negalėjimo. Tik dvi sa- 
vaiti prieš mirtį skundėsi, kad 
šoną skauda ir nuo to mirė.

LDS Sekretorius.

“LAISVĖS” SKAITYTOJAM, KURIU PRENUMERATA 
YRA PASIBAIGUSI

Joną Kalinauską, iš šilasodžio kaimo, 
Kalvarijos valse., daug aplinkinių žmo
nių pažįsta, kaip seną ir teisingą žmogų. 
Pažįsta jį ir visi Kalvarijos žydai, nes 
nuo jo perka šluotas, kurias Kalinaus
kas, pavedęs sūnui mažutį ūkelį, dirba ir 
pardavinėja. Apart šluotų, pina ir ra- 
gažes, kurias atgabena į Kalvariją par
duoti prieš bulvių kasimą. Iš savo kuk
laus uždarbio, ne tik ką savo reikalus at
lieka, bet kai kada ir sūnui “paskolina”.

Kalvarijoj, ties Kaplano krautuve, sto
vi linksmas, pardavęs šluotas Kalinaus
kas. Už gautuosius pinigus nusipirko 

a klumpėms odos, dar keletą smulkmenų, 
be to, anūkėliams Vytukui ir Danutei nu
pirko už 20 centų bulkutę pyrago. Lieka 
tik užsirūkyti ir žengti prie namų. Išsi
ima Kalinauskas apdegusiais šonais pyp
kutę su jo paties įdėtu alyvos medžio 
kandikliu, įdeda namie auginto kamblėto 
tabako ir išsiėmęs mašinką ir ją uždegęs 
pradeda kurti nenorintį degti tabaką. 
Tuo momentu, lyg iš žemės išdygęs, poli
cininkas sušunka: — “Turi, tėvai, leidi
mą mašinkai?!” Kalinauskas užgniaužia 
pamėlynavusioj, gysluotoj rankoj mašin
ką, tyli ir nustebęs žiūri į policininką. 
Policininkas, matydamas, kad senukas 
leidimo neturi, griežtai pareiškia:

— Tėvai, atiduok mašinką!
Kalinauskas išsiima iš sukąstų dantų 

pypkę, įsideda kišeniun, o kitoj rankoj 
spausdamas dar kiečiau mašinką, dusliu 
balsu tęsiamai pareiškia:

— Mašinka mano ... mokėjau 1 litą 20

Policininkas, tą išgirdęs, griebia se
nukui už apykaklės ir už rankos, kurioj 
laikė mašinką, norėdamas atimti, bet Ka
linauskas, skėstelėjęs rankomis, nusvie
džia policininką, kurį nuo puolimo iš- 

*■______________________ ___________

gelbsti tik Kaplano mūras.
Susigrūdusi minia žmonių apstoja se

nuką ir pradeda spausti policininką. At
bėga dar vienas policininkas, pavyksta 
išskirstyti pasipiktinusią minią ir senu
kas jėga nutempiamas į policijos bustą. 
Stovinėdami žmonės ties policija su įdo
mumu laukia išeinant senuko ir jau visi 
žino, už ką jį nuvedė ir kas jis per vie
nas. Vienas iš būrio net spėja papasa
koti apie Kalinauską, kaip jis dar prie 
ruso, norėjusiam iš jo atimti šautuvą, 
rusų -stražninki’i, tokį įkirto lietuvišką 
antausį, kad dėl to ne tik ką Kalinaus
kas išgelbėjo savo šautuvą, bet dar su
laužė stražninko kardą ir sumušė akme
niu jo revolverį. Stražninkas jo nepaži
nojo, o mačiusieji neišdavė.

Už valandos išeina nuliūdęs Kali
nauskas. Į žmonių klausimus atsakė:

— Atėmė... jei nebūtų mušę į galvą 
gumine lazdele, būt neatėmę...

. Pasipiktinę žmonės seka akimis einan
tį sulinkusį, bet stebėtinai didelės jėgos 
senuką, o vienas iš minios išėjęs nepažįs
tamas jaunas vyras, pasiveja senuką ties 
Epšteino namu, įgrūda senukui į saują 
sidabrinį dvilitį ir pasako:

— Nusipirk, tėtuk, kitą mašinką, tik 
prie policijos nevartok, nes be leidimo 
draudžiama.

Už trijų savaičių Kalinauskui vietos 
seniūnas parnešė tokio turinio raštą:

... Mokesčių Departamentas, iš
nagrinėjęs Kalvarijos policijos su
statytą pil. Jonui Kalinauskui proto
kolą, dėl be leidimo vartojimo įžie
biamos mašinėlės, rado jį kaltu ir 

Nutarė:
Nubausti Kalinauską, Joną, 20 litų 
pinigine bauda, neišsigalint sumokė
ti piniginės baudos,—išlaikyti dvi 
paras arešte.

pirmutinės paaukojusios gele- $5.00 į
žies streikieriams. ALDLD 22 Taipgi prisidės prie LLR Čho- 
kuopa aukojo $2 ir Tarptauti-; ro aukų rinkimo, kad būtų ga
ilio Darb. Apsigynimo 11 kp. Įima pasiųsti cigaretų, muilo, 
—$2. Varde streikierių tariu 
ačiū.

Birželio 19 d., 1937 m. mi
rė George Merkis, 39 m. am
žiaus. Paliko dideliam nuliū
dime tris dukteris ir vieną sū
nų. Vyriausia duktė yra slau
gė ir gyvena Brooklyne, N. Y. 
Jinai pasiėmė visas mažesnes pasikvietė draugus ir pažįsta- 
seseris ir broliuką, kuriam yra mus kartu pasidžiaugti dėl jų 
tik 10 metų, pas save į Brook- į sūnaus pasisekimo moksle, 
lyną.

Draugas Merkis tik trys mė
nesiai kaip buvo įstojęs į LDS pagyrimo laipsniu 
48 kp. Matote, draugai, I 
mirtis pasitaiko bile valandą.1 
Tas draugas pavėlavo prisira
šyti į apsaugos draugiją, kad 
gauti pomirtinę, nes reikia iš
būti nors 6 mėn., kad gavus 
kiek pomirtinės. Taigi, bran
gūs lietuviai darbininkai, ne
laukite ilgiau, bet stokite į 
LDS organizaciją ir prirašyki
te jūsų visas šeimas, kad ne
atsitiktų taip, kaip šiam drau
gui, kurio vaikučiai likosi be 
jokios pagelbos.

Jų sūnus Karolis baigė 
Great Neck’o High School su | 

i matemati- 
kaip ko j, gavo aukso medalį. Taip

gi tapo premiruotas vieniems 
mokslo metams universitete.

Linkime jam tolimesnių pa
sisekimų.

Birželio 25 d. mirė Kazys 
Švircka, 80 metų amžiaus. 
Buvo pašarvotas pas savo žen
tą, policijos kapitoną, Ray
mond Shols, ir palaidotas su 
bažnytinėmis ceremonijomis 
Holy Redeemer kapinėse.

K. švircka buvo gerai žino
mas Baltimorės lietuviams, se
nas kriaučius. Paskutinėmis 
savo gyvenimo dienomis dir-

Valgykite Medy
“Laisvė*1 tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže- 

| mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Yra keliolika skaitytojų, kurių prenumerata yra pasi
baigusi ^senokai. Siuntėme jau keletą paraginimų atsi
naujinti, bet iki šiol atsinaujinimo nesulaukiame.

Nepaprastai brangstant popierai ir kitom medžiagom, 
reikalingom prie spaustuvės, labai apsunkina dienraštį 
finansiniai. Todėl ..prašome “Laisves” skaitytojų, kaip 
tik gaunate paraginimą, kad prentimerata pasibaigė, tuo
jau atsinaujinti.

Su pradžia liepos mėnesio būsim priversti sulaikyti 
siuntinėjimą dienraščio tiems skaitytojams, kuriem esame 
siuntę paraginimus, jei greit nesulauksime atsinaujinimo.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.

CSKURSIJA
Nuo Wall St., New York City į Rye Beach, N. Y

nybei, vėliau pamatys, kad da
rė klaidas.

Seimas neilgai tęsėsi, bet 
buvo labai gyvas ir, galima 
pasakyt, draugiškas. Taipgi 
buvo surengtas gražus bankie- 

i tas 20 birželio, nedėlios vaka- 
paaukojant i re. Aš pati, dėl tam tikrų 

priežasčių nedalyvavau ban-' 
kiete, bet kurie dalyvavo, tai! 
sakė, kad buvo labai linksmas į 
ir gražus vakaras. Buvo gerų i 
šokikų ir dainininkų. Ypatin
gai drg. S. Kuzmickas labai 
patiko Pittsburgho publikai 
savo žavėjančiu balsu. Aš tu
rėjau progos išgirst drg. Kuz
micko balsą, kuomet prakti-1 
kavosi prieš programą, tai 
reikia pasakyt, kad geras bal-1 
sas ir gerai išlavintas. Linkė
tina drg. S. Kuzmickui ant to
liau tęst savo pasirįžimą ir 
linksmint publiką darbininkiš-

Puikiuoju Laivu "Manhattan”

Susirinkimas

Paskutinis šio sezono Kliu- 
bo susirinkimas įvyks penkta
dienį, liepos 9-tą dieną, pas 
drgę M. Davidonienę. Sueiki- 

rinkimą birželio 30 d., pas d. me visos> ^a(l būtų galima ge
rai užbaigti šį sezoną ir pradė- kuose parengimuose, nes dai-M. Krasauskienę.

Kfiubas per žiemą susidėjo 
iš 16-kos narių, bet dėl ypatiš- 
kų nesusipratimų, paskutiniam 
susirinkime lankėsi tiktai 12 
narių. Draugės, kurios nebesi
lankote, ir jūs, kurios daly
vaujate susirinkimuose — ar 
nebūtų galima mums daugiau 
nuveikti, toliau nužengti, ypa- 
tiškai, ir organizatyviai, jei

b"; srityj labai pageidaujama 
kuodaugiausia spėkų. I

Dar vieną dalyką negalima 
praleist nepaminėjus, tai ne
žinia kodėl nekurie Pittsbur
gho jaunuoliai nedalyvavo 
programoj. Buvo nusiskundi
mų iš rengėjų, kad paskuti-, 
nėj minutėj atsisakė. Jeigu | 
taip, tai blogai, kuomet pasi
žada dalyvaut ir kaip prisiei
na atlikt savo pareigas, tai 
paskutinėj minutėj atsisako.

Pittsburghe yra gražaus 
jaunimo, bet sunku suorgani- 
zuot taip, kaip ištikrųjų turė-! 
tų būti. Labai būtų naudingas ■ 
dalykas, jeigu visi sutartinai! 

I 1 • 1 • s • • J • • * •

Rye Beach Yra Puikios Maudynes, Gražus Parkas, Patogūs Įtaisymai 
Rekreacijai. Ekskursantai ten Linksminsis: Kas Maudysis, Kas Žais bei 

I Veiks ką tik Pasirinks apie Penkias Valandas Laiko. Ant Laivo Bus Vi-
šokių Valgių ir Gėrimų Pakankamai dėl 2,000 žmonių

Laivas Apleist 
New Yorką 

8:30 vai. ryto
ANT LAIVO BUS ŠOKIAI, GRIEŠ GERA ORKESTRĄ

Laivas Apleis 
Rye Beach 

5 vai. po piet

ganizaciją, kurioj turime dirb
ti dėl savo, bei visų darbinin
kių, gerovės?

Liepos 4-tos Piknikas

Kliubietės džiaugiasi gerą ir 
naudingą darbą atlikę. Drau
gės suaukavo siuvinių--—rankų 
darbo, ir taip namuose nau
dingų dalykų ir sutaisė “krai
tį,” kurį išleido ant išląimėji- 
mo Spaudos Piknike.

Sekančios narės taipgi smar- 
tkiąi gasp*diniavo Maynard’e: 
Drgės. E. Karalienė, P. Sara- 
pienė, S. Budrevičienė ir M. 
Trakimavičienė.

.Ispanijos Reikale

.Užėjo kalba kaslink Ispani
jos. Viena draugė paminėjo, 
kad choras apturėjo laiškus 
nuo buvusių Worcester’io jau
nuolių, kurie dabar Ispanijoj 
kariauja. Laiškuose prašoma i tai ir tie, kurie priešingi vie- sūnelio. Draugė S. Vallaskienėi

narianįs buvo svarbu vienybės 
klausimas. -20 ir 21 dd. birže
lio atėjo ir laukiamas seimas, 
kuris aiškiai parodė, kad su- .
vienijimas APLA su LDS, gali- j dirbtume kaip senesni, taip ir j 
ma sakyt, jau įvyko. Kuomet jaunesni, tai būtų gera nau- 
buvo pakeltas klausimas apie da. Negali būt gerų pasek- 
vienybę, tai visi delegatai sto- mių, kuomet nedirba organi- 
jo už greitą vienybę. Jeigu ne- zuotai. Bandykim ir mes imt 
klystu, tai tik vienos kuopos pavyzdį iš kitų miestų, kurie 
delegatas buvo priešingas. Ku-■ turi didelius chorus 
rios kuopos delegatų nepri-1 niuose miestuose, o Pittsbur- 
siuntė, tai prisiuntė seimui pa
sveikinimus p a ž y m ė damos, 
kad stoja už vienybę. Kaip aš, 
taip ir kiti nariai, turim 
džiaugtis, kad APLA, būda
ma maža draugija, turėjo lai
mę susivienyt su LDS, didele 
draugija, žirtoma, gal atsiras 
vienas kitas narys, kuris bus 
priešingas vienybei, bet kuo
met pamatys, kad viskas ve-

ghas priskaitytas prie did
miesčio. Nepasiduokim ir mes, 
dirbkim bendrai!

E. K. Sliekienė.

Cliffside, N. J. E

Birželio 21 d. draugei S.
Vallaskienei garnys suteikė 

dama teisingai, geroj tvarkoj, brangią dovaną — susilaukė1

Ant Manhattan laivos yra puiki vieta šokiams ir visu laiku, nuvažiuojant ir parva
žiuojant, grieš orkestrą ir šoks kas tik norės. 6-šių valandų kelione jūra.

Ekskursija bus 22 d. Rugp.-August
Bilietai jau gatavi, tuojau Įsigykite bilietus.

ĮŽANGA $1.25, IŠANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.00

Šią Ekskursijų rengia Amerikos Liet. Darb. Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys 
spaudos naudai. Dalyvaudami šioje Ekskursijoje paremsite darbininkišką spaudą ir 
turėsite sau puikaus pasitenkinimo.

a--- —-------------------- - ---------------------------------------- —---- -------------------------------

Ant laivo telpa tik 2,000 žmonių, todėl tuojau įsigykite bilietą



Reikalaukite ŠVIEŽIU cigarelii!

No.

of

Tasvda, Penna State Organizer 
! Amalgamated Clothing Workers of 
America; Michael Demchak; ir Ed
ward Miller, Komunistų Partijos sek
cijos organizatorius. Bus ir kalbėtoja

1 ispanų kalboje. Vakare 8 vai. bus šo
kiai; grieš Jolly Jack Roble’s Orkes
trą. Komitetas kviečia visus apielin- 
kės lietuvius dalyvaut šitam dideliam 
piknike.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. reguliaris susi

rinkimas įvyks liepos 8 d., 16011 Wa
terloo Rd. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes t’ rim labai svarbių da
lykų aptarti. 7 ipg’ ir duokles užsi
mokėkite. P. Neirta. (157-158)

Komitetas. (158-160)

459 — 6th Ave.. Brooklyn. N. Y. giama svarbios prakalbos, kuriose
EB™H has'beenyissued0to’the undersigS dalyvaus, Joseph Gladsky, preziden
to sell beer at retail under Section 76 of the tas Shenandoah Central Union; Louis 
Alcoholic Beverage Control Law at 4914-13th , V-xrorl-i * - . -
Avenue, Borough of Brooklyn, County | 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISREAL SKI LOWITZ
4914-13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Trečiadienis, Liepos 7, 1937

Wilkes Barre, PaA. P. L A. REIKALAI

pa-
WPA darbų

ir

Montello, Mass

ŽIŪRĖKITE!

TAI YRA EKSTRA UŽVALKALAS!SU

N.

of

93

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

uždarė ketu- 
didelis skai- 
pasiliko be

Darbininkų Dainų 
Vyskupas Reinys
27-tą dieną Wyo-

Išlaukinis Užvalka
las iš “Cellophane” 

Atsidaro iš 
APAČIOS

CUNNINGHAM 
PARK ZOO 

Brooklyn

sn/di ruginė, clelų kviečių, čielų rugių, sen- 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 

Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen,

Mitingai
APLA

rugine
.uona
oliai

'ragų
Cake,

to

J.

Kings, to be consumed on the premises.
BARNEY SPINELLA BOWLIN0 & 

BILLIARD ACADEMY, INC.
Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

Salės del Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

.949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

ir per Centrą, 
centų už

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the 

Beverage Control Law at Pros-

SHENANDOAH, PA.
Priešfašistinis Komitetas (Tarp

tautinis) rengia didelį, linksmą išva
žiavimą, Lakewood Park, July 11, 
1937. Piknikas rengiamas, kad su
rinkt aukų naudai Ispanijos laudie- 
čių. Penktą vai. po pietų bus ren-

Ačiū . . . Ačiū Old Gold’ų dubcltain 
apvyniojimui, paskutinis pakelis dė
žėj yra visados taip šviežias, kaip 
pirmutinis

Frank Hovey Smith, 
New Haven Yacht Club

New Haven, Conn.

2010

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 31 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7210 
Ridge Blvd., 181—73rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLAGG COURT CLUB 
7210 Ridge Blvd., 181—73rd St.,

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 1348 has 
to sell beer 
Alcoholic 
pect Park Zoo, Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
in the premises.

ROBERT L. 
PROSPECT

Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
EB1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 57 Wil
loughby St., Borough of Brooklyn, County 
of

Telephone StaRff 2-4409 

r A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin 

kainai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Rūgšti 
vičiam 
k e pan. 
kėksų-i
Coffee
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. 

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

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

57

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 93 Mon
trose Avenue, Borough of Brooklyn County 

Kings, to be consumed on the premises.
ANTONIA GR1MAUDO 
Montrose Beer Garden

Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

I organizavimo klausimu.
J. Gasiunas, 

APLA Centro JSekr.

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1037 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the ' 
Alcoholic Beverage Control Law at 56 Wil- Į 
loughby St., Borough of Brooklyn, County I 
of Kingk, to be consumed on the premises.

EDWARD MUELLER
56 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3144 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic • Beverage Control Law at 577-—4th 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE FASANO
577—4th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alooholic Beverage Control Law at 85 
Johnson St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM HEMPE
85 Johnson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1157 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage 
Montgomery St., 
County of Kings, 
premises.

PATRICK
152 Montgomery St.,

I NOTICE 
I EB 1410

i Alcoholic Beverage Control Law at 2010 
86th St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

SOPHIE WALKER 
WALKER'S OPEN KITCHEN 

86th St., Brooklyn, N.

APLA 27-to Seimo Tarimai
APLA 27-tas Seimas nors 

nebuvo skaitlingas, bet labai 
vieningas ir entuziastingas. 
Kuopos prisiuntė 28 delegatus. 
Su Centro Komiteto nariais 
viso dalyvavo 35. Seimui pir
mininkavo S. Kuzmickas, 4 
kp. (didžiausios) delegatas. 
Sekretorium buvo J. Urmo
nas, buvęs pittsburghietis, da
bar gyvenąs Brooklyn, N. Y.

Plačiausios diskusijos buvo 
pravestos vienybės klausimu. 
Perskaičius praplėstą vienybės 
su LDS planą, delegatai vie
nas po kitam ėmė balsą ir vi
si pasisakė už vienybę. Nei 
vienas nekalbėjo prieš vieny
bę. Po diskusijų 32 balsais 
prieš 2 vienybės sutartis už- 
girta ir instruktuotas Centro 
Komitetas toliau veikti, kad 
pilniausiai gyveniman prave- 
dus senai pageidaujamą vieny
bę (kuopoms pasiunčiam Sei
mo užgirtą vienybės sutartį).

Seimas vienbalsiai užgyrė 
referendumu išrinktą naują

Puslapis Penktas

YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!

HU

Bile kas gali įsigyti paveiks
lus. Ypatingai visos kuopos 
turėtų užsisakyti. Kaina visai 
maža—tik 50 centų už pa
veikslą, v

Kurie norite įsigyti Seimo 
paveikslus, galite rašyt tiesiai 
fotografistui d. Varnagiriui 
sekamu adresu: Varnagiris 
Photo Studio, 1930 Carson St., 
S. S. Pittsburgh, Pa., arba ga
lite užsisakyti 
prisiųsdami 50 
veikslą.

Svarbūs
Liepos mėnesio 

LDS kuopų mitingai labai 
svarbūs. APLA kuopų susirin
kimuose bus išduota Seimo ra
portai, o LDS kuopų susirinki
muose bus vienybės sutarties 
balsavimai.

Pittsburghe įvyksta labai 
svarbus susirinkimas visų APL 
A ir LDS narių trečiadienį, 
liepos 21, Laisvės svetainėj, 
1322 Reedsdale St. Pradžia 

j . . ’ -1 7 :30 vai. vakare. Dalyvaus ir 
Centro Komitetą. Lžgirti se- i cj. Urmonas. Pasitarsime 
kami: Pirm. D. Lekavičius, vi-1 vienybes reikalais ir jaunuolių 
ce-pirm. A. Pipiras, sekr. J.1 
Gasiunas, ižd. J. Yesadavičia, 
iždo globėjais J. Mažeika, A. • 
Žvirblis ii J. Norkus.

Kadangi APLA greitu laiku 
susivienys su Lietuvių Darbi- , 
ninku Susivienijimu, tai visii 
APLA konstitucijos taisymui 
įnešimai palikti nesvarstyt.

Šeiminis bankietas taipgi 
buvo gražus, entuziastingas ir į 
gyvas. Pamokėjus visas Seimo i 

4 išlaidas, dar APLA organiza
cijai liks nuo bankieto ir pel-j 
no.

Platus aprašymas ir pilnas 
APLA Centro sekretoriaus ra
portas tilpo dienrašty “Lais
vėj.” Manau, visi nariai susi
pažino. Seimo protokolas taip
gi greitu laiku tilps “Lais
vėj.” Todėl visi nariai turėtų 
sekti “Laisvę” ir pilniausia, 
nuodugniausia susipažint 
visais Seimo tarimais.

ĄPLA 27-tam Seimui 
Sveikinimai

Sveikinimus prisiuntė seka- 
t mos APLA kuopos:

18 kuopa iš Wilmerding, 
Pa. sveikina Seimą ir širdin
giausia vėlina sėkmingai vie
nytis su LDS (kur vienybė, ten 
galybė). Aukauja vieną dole
rį Ispanijos liaudiečiams.

19 kuopa, Summerlee, W. 
Va., linkėja seimui pravesti 
geriausių tarimų ir sykiu au
koja penkinę dėlei organizaci
jos gerovės.

33 kuopa, Grand Rapids, 
Mich., vėlina, kad seimas būtų 
sėkmingiausias ir sykiu aukoja 

• tris dolerius dėlei Ispanijos 
apsigynimo nuo fašizmo.

41 kuopa, Benld, Ill., sveiki
na seimą ir prisiunčia du do
lerius dėlei seimo išlaidų pa
dengimo.

47 kuopa, Detroit, Mich., 
sveikina seimą, linkėja greitos 
vienybės su LDS ir aukoja 
penkinę.

52 kp., Chicago, Ill., sveiki
na seimą, linki greitos vieny
bės ir aukoja penkinę.

53 kuopa, Tamaqua, Pa., 
sveikina .seimą, pageidauja 
greitos vienybės su LDS ir au
koja penkinę dėlei Ispanijos 
kovotojų prieš fašizmą.

' APLA Pirmas Apskritys, 
Pittsburgh© apielinkės, sveiki
na seimą ir linki sveikų, nau
dingų tarimų organizacijos la
bui ir šimtą nuošimčių vieny
bės su LDS. Siunčia auką pen
kis dolerius ir pasftHrsto seka
mai: Agitacijos Fondui $1, 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$1 ir Ispanijos lojalistams $3. 

Viso aukomis prisiųsta $31. 
Ant vietos seimo delegatai, 
pabaigoj seimo, sumetė Ispa- 
nijos kovotojams $2.5 su cen
tais. Tai gražios aukos. Vi- 

is aukavusiems širdingai

Birželio 25 d., vėlai vakare, 
taipgi i Prie J° Patles namų, apipiešė 

x». Pribusauską, atimdami iš 
jo nemažai pinigų. B. Pnbu- 
sauskas laiko smulkių daiktų 
Krautuvę savo name ant Gary 
St. Parvažiavęs namo, uždarė 
garažo duris, išgirdo, kad kas 
jį šaukia. Priėjęs arčiau ir pa
matęs nepažįstamą, skubiai 
ėjo šalin, bet užpuolikai pasi
gavo, sužalojo jį ir atėmę pi
nigus pabėgo. Tokių užpuoli
mų Montelloj atsitinka nema
žai. Visi, kurie nešiojatės pi
nigų, būkite atsargūs.

Birželio 26 d. po pietų, sa-1 
koma, kad netyčia, taisyda
mas revolVerį, nusišovė Pra
nas šilanskis, lietuvis, 29 me
tų amžiaus. Tėvai, išgirdę šū
vį, nuėjo pažiūrėt, bet rado 
jau negyvą.

P. šilanskis buvo rezervo 
policistas. Tėvai pasakoja, 
kad rengėsi eiti naktinio poli- 
cisto pareigas. Skiepe šveisda
mas revolverį, netikėtai padil
ginęs gaiduką.

Paliko nuliudime tėvus, bro
lius ir kitus gimines. Darbinin
kiškame judėjime nedalyvav.o.

aveikslus
pabaigoj taipgi visi 

tai nusitraukė paveiks- 
Traukdamies paveikslus 

is išsireiškė, kad šitas 
taipgi ir šie paveikslai 
istoriniais, kaipo pas- 
APLA seimo paveiks- 

at šis seimas padarė pa
lus žingsnius prie vieny-

Birželio 29 d. Lietuvių Tau
tiško Namo kambariuose įvy
ko nepaprastas susirinkimas, 
kurį sušaukė Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcija. Darbi
ninkiško judėjimo darbuotojų 
ir pritarėjų suėjo apie 20 
ypatų. Organizatorius K. Be
niulis susirinkusiems paaiški
no, kad šitas susirinkimas turi 
du (2) tikslu: viena, kad ge
riau prisirengus prie “Laisvės” 
pikniko, July 4, Maynarde, 
Mass., antra, tai gauti naujų 
narių į Komunistų Partiją, 
Lietuviui Frakciją. Taip pat 
susirinkiman buvo atėjęs sve
čias iš Paterson, N. J., d. J. 
Bimba. Pirmininkas paprašė jį 
pakalbėti. Reikia pasakyti, 
kad drg. J. Bimba pasakė ge
rą prakalbą, kuri susirinku- 

’ hems patiko. Buvo ir klausi
mų, į kuriuos gerai atsakinėjo. 
Apie trys draugai padavė var
dus, pasižadėdami įstoti, į Ko
munistų Partiją. Susirinkimas 
ouvo nors nedidelis, bet sėk
mingas.

Tą patį vakarą I.W.O. laikė 
susirinkimą ir judžius Brock- 
tone, Brotherhood Hall, bet 
publikos buvo nedaug.

$io susirinkimo tikslas buvo 
paagituoti už CIO vedamą 
streiką Maine valst. čeverykų 
šapose ir kad gauti naujų na
rių į International Workers 
Order.

Aukos buvo renkamos 
Maine valst. streikierių para
mai. Surinkta $16.85.

Šalna.

Darbininkų Būkle Pablogėjo
Kiek laiko atgal, kasyklos 

tūlą laikotarpį padirbėjo 
kiek geriau, kuom darbinin
kai džiaugėsi, kad gavo penki- 
nę-kitą daugiau mokesties į 
dieną, bet dabar ja\i mažiau 
dirba ir prie tam, dar Glen 
Alden Coal Co. 
rias kasyklas ir 
čius darbininkų 
darbo.

Negana to, iš
atleido net 9,000 darbininkų 
šiame apskrityj, tai čia bedar
bių armija paaugo daugeliu 
tūkstančių.

Darbininkams ir dirbant bu
vo sunku pragyvent tokiam 
brangume su tokiais uždar
biais, o dabar, visai netekus 
jokio darbo, dauguma šių be
darbių turės visai pusbadžiai 
gyvent.

Šiomis dienomis čia pasimi
rė gana rimtas žmogelis, se
nas šio miesto gyventojas ir 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jas, A. Juškevičius, žmogus 
dar amžiumi nebuvo senas. 
Priežastis mirties — gavo 
plaučių uždegimą.

Viską Sužinojęs.

•AW
IMMR

Pamario apsauga . . . štai ką mes 
suradome, kuom yra Old Golds! Tas 
dvilinkas j Cellophane Įvyniojimas 
palaiko Old Golds šviežius ir drėg
numo nepaliečiamais.
Mrs. Marion C. DeFreest (Registruo
ta Slaugė) Atlantic City, N. J.

Katalikų
Diena ir
Birželio 

ming Klonio Parapijos Chorai 
turėjo Dainų Dieną, San Souce 
Parke, žmonių buvo prisirinkę 
nemažai; dainavo 5 chorai. 
Visi, bendrai imant, sudaina
vo neblogai.

Buvo geras skaičius kunigė
lių, tarp kurių buvo ir tas jūjų 
svečias vysk. Reinys. Pirmas 
iš jūjų tarpo buvo perstatytas 
kalbėt, kaipo atsižymėjęs kal
bėtojas, kunigas Kasakaitis iš 
Pittston, Pa. Kalbėjo nevyku
siai. Paskui kalbėjo pats vysk. 
Reinys. Jis nieko gero nepasa
kė. Savo kalboje džiaugėsi, 
kad jie turi daug katalikiškų 
organizacijų, kaip tai: Ange
laičių, Ateitininkų, Pavasari
ninkų, Naujalietuvių ir kito
kių smetonininkų. Taipogi gy
rėsi, kad jie turį stiprią kata
likišką spaudą. Skaitytojų tu
rį virš 40,000, ir sakė, kad jie 
turį didžiumą mokyklų savo 
įtakoje. Jis nepamiršo primint, 
kad Lietuvoje yra gera tvar
ka ir daug yra pagerinimų, 
bet nepasakė, kam tie pageri
nimai. Jis ragino Amerikos 
lietuvius remt visokiais būdais 
Lietuvą. Prisiminė ir apie Vil
nių. Sakė, kad Vilnius buvo 
neteisėtai atimtas iš lietuvių ir 
nors gal daug laiko praeis, bet 

j mes Vilnių atgausim.
\ Jis sakė, kad Lietuva yra 
galinga, bet kariaut nenori nei 
su Rusija, nei su kitomis šali
mis.

Taipgi nepamiršo išgirt ku
nigus su vargonininkais, kad 
jie darbuojasi palaikymui lie
tuvybės šioje šalyj. Pageidavo, 
kad būtų kf?p daugiausia ve
dybų lietuvių tarpe. Viskas 
baigėsi su daina — Lietuva, 
Tėvynė Mūsų. Buvęs.

ATVIRA KOVA TARP 
VOKIETIJOS KATALIKŲ 

IR NAZIŲ

Munich; Vokietija.—Grei
tu laiku prasidės atvira ko
va tarp katalikų ir naziu 
V o kieti j o j, — sakė kardino
las Faulhaber, , kalbėdamas 
septyniem tūkstančiam ka
talikų, suvažiaviusių iš vi
sos Bavarijos. A d. Wagner 
nazis Bavarijos ministeris 
paskelbė bažnyčių “vyriau
siu valstybės priešu.”

Kardinolas pranešė, kad 
naziai provokatoriai atsiun 
te jam laiškų, kur jie ra
šo: “Gavome tamstos laiš 
ką* ir jau parūpinome nuo 
du ir radome žmogų, kurir 
apsiėmė nužudyt vien? 
tamstos minėta aukštų val
dininką.”£

Kardinolas yra tikras 
jog tas laiškas yra parašy
tas pačių nazių valdininkų 
kurie jieško priekabių su- 
imt... ta'. plačiausiai, žinomų 
Vokietijos kardinolų.

Jūs Negalite Nusipirkti Nuvesusį Old Gold
AIP mažai tereikia pagadinimui cigareto sąlygų!
Lengvos permainos oro, per ilgas laikymas ant par

davinėtojo bufeto! Tada drėgnumas, dulkės ir sausumas 
stoja į savo darbą. Tokio cigareto nė skonis yra geras, 
nei jis yra geras jums!

Tai todėl pradinis šviežumas geriausių prizinio der
liaus tabakų, sudėstytų į kiekvieną Dvigubai-švelnų Old 
Gold, yra apsaugotas specialiu oro-uždarymo pakeliu. 
Du puikiausio Cellophane drėgnumą užlaiką užvalkalai 
0 oje vieno) palaiko tą pakelį orą užlaikančiu.

.okiu ' du kiekvienas Old Gold cigaretas pasiekia jū- 
,ų lūpas

suktas.
švelnu • ų gerklei. Pasilaikyti save gerose sąlygose... 
rūkykite cigaretus, kurie yra visados rūkymo sąlygose! 
Rūkykite ŠVIEŽIUS Old Golds!

Copyright, 1937, by P. Lorillard Co., Inc. 
Kiekvienas pakelis, Dvigubai-Švelnių OLD GOLDS yra suvyniotas DVIEMIS 
eilėmis—dvilinko Cellophane. Tas EKSTRA užvalkalas palaiko OLD GOLDS 
pirmos klasės sąlygose bile klimate. Jūs negalite nusipirkti nuvesusį Old Gold.

ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užvaiką- ' 
las iš “Cellophane”

Atsidaro iš 
Viršaus p šviežias, kaip toje minutėje, kada buvo su

mingąs skoniu, švelnus ir lengvas. Vėsus ir

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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

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

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

Control Law at 152 
Bprough of Brooklyn, 

be consumed on the
I NOTICE is hereby given that License No. 

McCORMACK I EB 1410 has been issued to the undersigned
Brooklyn, N. Y. I to sell beer at retail under Section 76 of the ----------------- ......

NOTICE is hereby given that License No.
IB 5089 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of the
\lcoholic Beverage Control Law at 876 Han

cock St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM H. MEIER
376 Hancock St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
IB 4795 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of the *
Klcoholic Beverage Control Law at 5711 — 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of King#, to be consumed off the premises.

PAUL WIESE
5711 —• 3rd Ave. Brooklyn, N. Y. I —,---------- -------- -----

NOTICE is hereby given that License No.
----------———————■------------------------------— GB 8464 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of the
......................- ........ . Alcoholic Beverage Control Law at 7617— 

13th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed . off the premises.

FRANK & GENE TREGDE 
d-b-a Tregde Bros.

7617—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

GARSINK1TĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

UP
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NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS
Telephone: EVergreen 8-1)770

J. GARŠVA

Tūkstančiai Publikos 
Komunistu Piknike

Kas Radot? Sveikina iš Paryžiaus
Warinsky Edward pamėtė

Tuo pačiu laiku, kada dien
raštis “Laisvė” turėjo savo 
pikniką Ulmer Parke su apie 
6,000 pažangios lietuviškos 
publikos, tai kitame krašte 
šio miesto, Pleasant Bay Par
ke, buvo milžiniškas Komu
nistų Partijos piknikas, kur 
dalyvių skaičius, vidutiniškai 
imant, siekė 8,000.

Imant atydon, kad 'italai 
darbo žmonės kitoj vietoj mi
nėjo savo didvyrio Garibaldi 
gimtadienį ir kad desėtkai ki
tų tautybių progresyvių žmo
nių turėjo kitus savo parengi
mus, matosi, kad minios darbo 
žmonių apvaikščiojo Nepri
klausomybės Dieną 1776 metų 
dvasioje.

Piknikas 
šūviu link 
rinkimų, 
juos d.
“Daily Workerio” redaktorius^ 
ragino visus progresyvius vei
kti vieningai sumušimui reak
cijos. Jis sakė: progresyviai 
mūsų mieste turi suburti visas 
pajėgas sumušimui Tammany 
Hall ir toj linkmėj mes, ko
munistai, darbuosimės kiek iš
galime.” Pirmininkavo Timo
thy Holmes, negras.

Buvo (vairių žaismių ir spor
to programa, kurioj daugiau
sia atydos patraukė Kings 
County Jaunų Komunistų Ly
gos su Komunistų Partijos ty
mu beisbolės lošis. 
išėjo laimėtojais.

ership) leidimu Ulmer Parke, 
“Laisves” piknike. Kas radote, 
malonėkite sugrąžinti “Lais
vės” ofisan, 427 Lorimer St., 
Brooklyne.

“Laisvės” Piknike 
Pasidairius

Mildred ir Anna Savukaitės 
I pastaruoju laiku buvoja Fran- 
icijoj ir iš ten sveikina “Lais
vę” ir visus “Laisvės” skaity
tojus. Jos lankėsi ir Tarptau
tinėj Parodoj, Paryžiuj, iš kur 
atsiuntė įdomų Sovietų Sąjun
gos paviliono paveikslą. Vė
liau jos aplankys Lietuvą, So
vietų Sąjungą ir kai kurias ki
tas šalis.

buvo pirmutiniu 
ateinančių vietos 

Kalbėdamas apie 
Clarence Hathaway,

Laisvei” draugin- 
ietine Dr. Martino Luthe- 
Sraugija, kurios nariai ir 
^ai atvykę busais sudarė 
ir brooklyniškę koloniją, 
radosi žmonių iš Šiaurių 
paties Kanados rubežiaus 

Montrealo;

tik ir girdė- 
džiaugsmo, 
kuomet su- 

sutikt
Jaunieji

Rep.

Kas Laimėjo “Laisvės” 
Pikniko Dovanas?

Kaip žinia, prie “Laisvės” 
pikniko, Brooklyne, įžangoj 
bilieto buvo duodamos 4 do
vanos. Kadangi per minią svie
to ne visi galėjo aiškiai išgirst 
laimėtojus, tad juos paskelbia
me :

1- mą dovaną $10 laimėjo: 
Mary Schumsky, 152 N. Main 
St., Paterson, N. J.

2- rą, $7 — Anna Vinickas, 
11 Exlain Road, Great Neck,

3- čią, $5 — V. Navickas, 
Ansonia, Conn.

4- tą, $3 — Vera Lisajus, 26 
Crosby Ave., Brooklyn, N. Y.

Visi laimėtojai dalyvavo 
piknike ir ant vietos gavo 
vo laimikį.

sa-

Kaip sau norite, bet “Lais
vės” piknikai vis auga ir Ul
mer Parkas turės plėstis, jei 
norės ir ateityje “Laisvės” pik
nikams duot vietą.

Ir iš kur čia nebuvo svieto! 
Pradedant 
ga J rio 
drat 
lyg 
čion 
nuo
ir iš užrubežio — 
iš Pietų beveik nuo pačios ša
lies sostinės; iš Vakarų pra
dedant Chicagaiš viso ilgo 
ruožto—Michigan, Pennsylva- 
nijos, Up-State N. Y. Connec
ticut atstovavo šimtai lietu
vių atvykę 5 busais ir dauge
liu privatiškų mašinų, taipgi 
traukiniais. Gerai pasirodė 
New Jersey.

Kur pasisukai 
si sveikinimosi, 
nuostabos šūkius,
sitikta visai netikėtus 
žmones.

Ir jaunimėlio buvo gražaus. 
Kas svarbiausia, kaip pasako
jo tūlų kolonijų suaugusieji 
veikėjai, kad daugelis jauni
mo buvo iniciatoriais ir daug 
pasidarbavo sum obilizavimui 
važiuotojų į pikniką.

Neatsiliko ir vietiniai jauni 
žmonės. Ne tik kad jie daly
vavo piknike, bet daugelis iš
dirbo visą dieną. Aukštųjų 
mokyklų, komercijos kursų ir 
kolegijų diplomai jiems ne 
kliūtis, kada ateina “Laisvei” 
pasidarbavimo klausimais. Jau
nų merginų ir vaikinų matei 
prie kiekvieno darbo.

Programa jau buvo minėta, 
tačiau sunku praleist nepa
kartojus, kad puikiai chorų 
susimokinta, jie ant estrados 
atėję nesigraibsto lakštuose 
žodžių negi gaidų.

Beje, dar nepaminėta, kad 
dainuojant Brooklyno Aidui L 
Newarko Sietynui pianu lydė
jo Aldona Žilinskaitė.

Buvęs.

Pagarsėjęs Pegės Garcia su 
smuikininku Rubinoff byloje 
Pegės vyras LaRocca prisiekė 
mokėti savo “legališkai” žmo
nai (kurią jis buvo apleidęs 
dėl Pegės) ir trijų vaikų už
laikymui po $150 į mėnesį, o 
teisėjas sakė prižiūrėsiąs, kad 
jis nesulaužytų pažado, nes 
bus nuteistas už daugpatystę. 
Jis Pegę vedė neturėdamas di- 
vorso nuo pirmos žmonos.

Atvyko Operos Dainininkė 
Marijona Rakauskaitė

Operos artistė Marijona Ra
kauskaitė ipereitą šeštadienį 
atvyko iš Lietuvos apsilankyti 
savo gimtojoj šalyje Ameri
koj, kur ji gimė, augo ir pra
sisiekė į dainų sritį. Pastarai
siais metais ji dainavo Lietu
vos operoj, Kaune. Jos tėveliai 
ir dabar tebegyvena Wauke
gan, Ill.

Dainininkė Rakauskaitė ma
no pasilikt Amerikoj iki pra
džios 1938 metų ir čion buvi
mo laiku duoti eilę koncertų.

Philadelphiečiai Gražiai 
Pasirodė

“Laisvės” piknike (Brook
lyne) šiemet dalyvavo ir Phi- 
ladelphijos Lyros Choras, va
dovaujamas jauno mokytojo 
J. Bulaukos.

Choras gražiai sumokytas, 
nemažas ir padarė gražaus įs
pūdžio publikoje, kuri dar ir 
dar reikalavo daugiau dainuo
ti.

Chorui dainuojant, pianu 
skambino Rainytė, LDS veikė
jo dukrelė. Rep.

literatūros Mylėtojams

CIO Išduoda Unijoms 
Desetkus Carterių

CIO New Yorke padarė lig 
šiol negirdėtą rekordą unijų 
istorijoj, išdavė įvairioms uni
joms 50 čarterių į šešias sa
vaites, kaip paskelbė šios 
apylinkės direktorius Allan S. 
Haywood.

Jisai sako, ka^ čarteriai iš
duota tik ten, kur visai nebuvo 
unijų arba buvo labai silpnos 
unijos. Būta nuotikių, kur no
rėję įsibriauti raketieriai ir 
panaudota priemonės jų apsi
saugojimui.

Taipgi daugelio šapų, kur 
yra tūlų unijų lokalai, darbi
ninkai prašo juos priimt j 
CIO, nes dabartinių unijų vir
šininkai visai nesiskaito su 
darbininkais. Tačiau vengiant 
tarp-unijinių susikirtimų CIO 
ne visus tokius prašymus te- \ 
gali patenkinti.

Sakėsi Buvęs Apvogtas, 
Bet Pats Pakliuvo

James McGinley raportavo 
policijai, būk jo automobilius 
pavogta. Bet prieš tai buvo 
įvykęs plėšimas 737 39th St. 
Nužiūrėta, kad jo mašina 
naudota plėšime. Raportuoto-' 
jas paimtas kvotimui, kuria
mą, sakoma, prisipažinęs pats 
dalyvavęs plėšime ir įvėlęs du 
savo draugu, Charles Tolchas 
ir John Kraus.

Du protinių ligų specialistai, 
Dr. Frederic Wertham ir Dr. 
Russell E. Blaisdell, sako, kad 
Irwinas buvo pilnam prote, 
kada papildė žudystę.

PARDAVIMAI
Parsiduoda automobilius 1930 m. 

modelis, gerai mechaniškai išdirbtas 
ir geram stovyje. Galima nupirkt už 
apie $85. Kreipkitės pas Mermelstejn, 
398 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y. 
Tarpe 6 ir 9 valandų vakare.

(158-160)

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Te). Stagff 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda

(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite* ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

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

Taipgi atmalia- 
voju ĮvaĮriom 
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 5-6191

duDu policistai sužeista ir 
radio karai sudaužyta susidū
rus trim radio karam 
Morgan „Avė. ir Grand St., 
skubinusiem prie alaus dirbtu
vės, 595 Johnson Avė., kur 
buvo raportuota esant plėši
kų. Ketvirtoj mašinoj pribuvę 
policistai suėmė du vyru.

Mrs. Margaret Cleary prie 
49th St. ir 1st Ave., N. Y., pa- 

■ automobi- 
liaus, kurie pavojingai ją su
žeidė. Daugelis taip apsigau
na, tikėdamėsi, kad mašinų 
vairuotojai juos saugos, bet vi
suomet saugiausia pačiam sa
ve dabot.

prie į teko tarp buso ir

Brooklyno ir Apielinkės Darbi 
ninkiškų Organizacijų

SĄRYŠIO PIKNIKAS

ALDLD 1-rnos kuopos susi
rinkimas įvyks ateinantį ket
virtadienį, 8 liepos, 8 vai. va
karo, “Laisvės” svetainėj.

Gerbiami draugai ir drau
gės! Malonėkite kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, nes turė
sim daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi nepasimokėjusie- 
ji būtinai ateikit į šį susirinki
mą ir pasimokėkit, nes neužil
go bus atspausdinta nauja 
knyga ir kurie nebūsit pasimo- 
.kėję — negalėsit gaut knygos. 
Kaip žinot, pasidaro daug iš- 
kaščių knygą spausdinant.

Kviečiame nepriklausančius 
ateit ir prisirašyt. Mokesčiai 
tikį $1.50, o knygų gausit ko
kių $4 vertės, taipgi kurie 
skaito angliškai, gali gaut an
gliškas knygas vietoj lietuviš
kų. Kuopos Org. G. W.

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.

Tel. Virginia 7-4499 

Barry P. Skalios 
(JALINSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k*atų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio)* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y

Įvyks Sekmadienį
Lankėsi “Laisvėje”

Liepos (July) 25 dieną, 1937

ULMER PARK MUSIC HALL
Foot 25th Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 10-tą Vai. Ryto

PROGRAMOJ DALYVAUS 
KETURI CHORAI

BUS ĮVAIRIAUSIŲ ŽAISLŲ

širdingai kviečiame visus dalyvauti

TIKIETAS IŠ ANKSTO 30c
PRIE VARTŲ PARKE 40c

Į “Laisvės” pikniko proga ap
silankė “Laisvės” įstaigoj žy
mus Baltimorės lietuvių veikė
jas S. Raymond, sekretorius 
Amalgameitų Lietuvių Lokalo 
ir LDS kuopos. Taipgi lankė
si dd. V. Olšauskas iš Shenan
doah, Pa., ir P. Pečiulis iš Mi
nersville, Pa. Apžiūrėję savo 
įstaigą, visi trys draugai pa
aukojo pO $1 “Laisvės” nau
jos mašinos išmokėjimui.

Reikia manyti, kad svečių 
lankėsi kur kas daugiau. Juos 
suėjusi ems reiktų atžymėt 
“Laisvėje”.

Rep.
Robert A. Follett turėjo su

sitikt savo “priešą” lovoj. Mat, 
jo užgauta automobiliumi 
Mrs. Owen negali pasikelt iš 
lovos, tad, po kelių atidėjimu/ 
teisėjas kvotimą perkėlė į li
gonės namus.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Lietuviu Anglią Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

GARSINKITCS “LAISVĖJE”

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK D0MIKA1ČI0
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.

RARA£ 
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MATEUŠAS SIMONAVIČTU.S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe« eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886
--------- ............. ....... .................. ■ — .................................  ... . L

NATURAL - LAX - HERB TEA

12
MEDI-

CINAL

HERBS
IN

1 BOX
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. 
Tąipgi tuojaus nieko nelaukite ir parsitraukite N. L. H. T. Dėžutč 
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<
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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