
KRISLAI
Amelija Earhart.
Močiutė Bloor.
Baltimorės Draugams.
Makedonijos Kalvarija.

Rašo R. MIZARA

Šiuos žodžius rašant lakūnes 
Amelijos Earhart likimas dar 
vis nežinomas. Visas pažangu
sis pasaulis susirūpino ja. Jos 
žuvimas—būtų didelis nuostolis 
mūsų kraštui.

Amelija Earhart yra pažan
gi, drąsi, gabi moteriškė. Ji 
stovi pačiose rinktiniausiose 
Amerikos moterų eilėse.

Kita labai daug mūsų kraštui 
nusipelniusi amerikietė moteriš
kė šį mėnesį minės savo 75 me
tų amžiaus sukaktį. Jos vardas 
—Močiutė' Bloor—plačiai žino
mas visoj šalyj. Ji—komunis
tė, nenuilstanti kovotoja, visą 
amžių paaukojusi darbo žmonių 
reikalams.

Oficialis Močiutės Bloor 75- 
metinių sukaktuvių minėjimas 
įvyks liepos mėnesį New Yorke.

“Laisvės” piknike (Brookly- 
ne) buvo baltimorietis S. Ray- 
mondas. Jis gerai veikia te- 
naitinėj LDS 48 k p. ir Amai- 
gameitų unijoj. Jo nuomone, 
Baltimorėj yra puiki dirva au
gimui LDS, bet stoka veikėjų.

Su Baltimore vargas tame, 
kad tūli mūsų draugai ten kalba 
labai kairiai, o konkrečiai vei
kia mažai.

Kodėl, sakysim, Baltimorėj 
nebūtų galima suruošti didelis 
“L.” naudai piknikas?

Galiu užtikrinti draugus, kad 
publikos turėtumėt tiek, kiek 
nei vienas lietuviškas piknikas 
ten nėra turėjęs.

Galėtų po busą žmonių at
vykti iš Brooklyno, Newarko, 
Philadelphijos ir kitų miestų. 
Kaip bematant Baltimore atsi
stotų ant stiprių kojų.

Bet tam mūsų prieteliai ir 
draugai turėtų padirbėti.

Draugas Bimba sako, kad 
Maynarde mūsiškis piknikas 
šiemet publikos dauguma sumu
šė visus rekordus.

Brooklyne—tas pats!
Philadelphijpj (rugsėjo mė

nesio 5 d.) mūsų piknikas taip
gi privalo būti istorinis.

Drg. A. J. Smith ir kiti žiūri 
optimistiškai.

Po pasaulinio karo dabartinei 
Graikijai buvo suteikta didelė 
Makedonijos dalis. Kol Grai
kijoj buvo demokratija, make- 
doniečiams ne taip jau buvo 
bloga.

Bet atėjo Graikijon barbariš
kasis fašizmas. Besiusdamas, 
jis uždraudė makedoniečiams 
vartoti savo kalbą tiek šnekoj, 
tiek laiškuose su savo giminė
mis bei pažįstamais.

Graikijos pašto valdyba šio
mis dienomis išleido sekamo tu
rinio patvarkymą:

“Rašykit graikiškai. Įspė- 
kit ir savo gimines, kad ir jie 
rašytų graikiškai. Priešingai, 
jūsų laiškai bus sulaikyti.” 
O buvo laikai, kai nedidelės

Makedonijos sūnus, Aleksand- 
rgs, valdė ne tik Graikiją, bet 
ir milžiniškus Azijos plotus!

Kokia gyvenimo ironija!

• Per penketą šimtų metų Ma
kedonija buvo Turkijos paverg
ta. Daug jos sūnų žuvo, beko
vodami prieš turkų priespaudą.

Kai, pagaliau, susidėjusios 
visos Balkanų šalys išpylė Tur
kijai kailį, tuomet Serbija, 
Graikija ir Bulgarija Makedo
niją pasidalino, išnaujo paverg- 
damos. Didžiausia Makedoni
jos dalis Graikijos rankose.

mais, tautinėmis priespaudomis, 
utiniais pavydais.
Kol kapitalizmas gyvuos, ten,

Ilgus laikus Balkanų Pussalis 
kunkuliavo tautiniais nesutiki-
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4 TONAI DOVANŲ L1NC0L- 
NO BATALIONUI

Madrid. — Lincoln© Ba
talionas, amerikiečiai liuos- 
noriai kovotojai už Ispani
jos respubliką, gavo ketu
ris tonus maisto, gardėsių, 
muilo, nosinių, cigaretų ir 
kitų dovanų iš Jungtinių 
Valstijų, nuo Abraham Lin
coln Brigados Draugų, 125 
West 45th St., New York.

Vien cigaretų atsiųsta 
jiems visas tonas. Jie labai 
nudžiugę dovanomis, sako
ma, jaučiasi, “kaip per ka
lėdas.”

Japonai Provokatoriš
kai Užėmė Amūro Salą

Maskva. — Associated 
Press žiniomis, Sovietų už
sieninis komisariatas už-, 
protestavo Japonijos atsto
vybei, kad Japonija sulaužė 
liepos 2 d. sutartį. Japoni
ja, kaip ir Sovietai, pasiža
dėjo, pagal tą sutartį, at
šauki abiejų šalių karines 
jėgas iš Amūro upės salų 
Bolšoi ir Sennufa ir iš jų 
apylinkės, o tuo tarpu turės 
eit derybos tarp Japonijos 
ir Sovietų dėl to, katrai ša
liai iš tikro turi tos salos 
priklausyt. — Pagal kelias 
senąsias sutartis su Chini- 
ja, šios salos buvo pripažin
tos Rusijai.

Sovietai taip ir ištraukė 
savo kariuomenę iš minimų 
salų, kaip kad buvo susitar
ta liepos 2 d. Bet dabar Ja
ponija atsiuntė savo karei
vius į Bolšoi salą ir, kaip 
pranešama, užėmė jąją.

Japonijos ambasados ad
vokatas atsakė j Sovietų 
protestą, kad “nežinąs,” ar 
japonai - mandžūrai užėmę 
Bolšoi salą. Bet, girdi, jei
gu Japonijos - Manchukuo 
kareiviai ir atplaukė į Bol
šoi salą, tai būk “tuo tikslu, 
idant apgint mandžurus jos 
gyventojus.”

Tai dar viena niekšiška 
Japonijos kariška provoka
cija prieš Sovietus.

Ford Rengiasi šaudyt Uni
jos Lapelių Dalintojus

Detroit, Mich., liepos 7.— 
Kadangi miesto teisėjas iš
davė warrantus areštuot 15 
Fordo padaužų, kurie geec. 
26 d. budeliškai sumušė 
Automobilių Darbi ninku 
Unijos lapelių dalintojus, 
tai dabar unija rengiasi 
masiniai maršuot prie For
do fabriko Dearborne ir 
skleist ten savo lapelius.

Tuo tarpu unijos direkto
rius Frankensteen gavo 
perspėjimo telegramą, be 
parašo. Telegramoj sakoma, 
kad automobilių fabrikanto 
Fprdo padaužos planuoja 
tyčia sukelti riaušes prie 
fabriko vartų ir kulkasvai- 
džiais skinti unijistus lape
lių skleidėjus. Fordas, be 
to, prirengė nuodingų du
jų bombų sandėlį prieš uni
jistus.

jis atatiktų kiekvienai tautai ir 
tautelei.

Tik nuvertus kapitalizmą, 
tautinis klausimas išsiriš pana
šiai, kaip Sovietų Sąjungoj.

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos 8, 1937

Francija Žada Ginklų 
Ispanijai, Jeigu Naziai, 
Roma Rems Fašistus

REIKALAUJA PAVEST FRANCIJAI IR ANGLIJAI 
PRIŽIŪRĖT ISPANIJOS RYTŲ VANDENIS

Paryžius.— Franci jos mi- 
nisteris pirmininkas Camil
le Chautemps pareiškė lie
pos 6 d., kad jeigu Vokieti
ja ir Italija neleis Franci jos 
ir Anglijos karo laivam pi- 
kietuot rytinį Ispanijos pa
kraštį, tai Francija bus pri
versta atidaryt savo pietinį 
rubežių, per Pyrenees kal
nus, ir praleist ginklus ir 
amuniciją Ispanijos respub
likai.

London.— Franci jos am
basadorius Anglijai, Char
les Corbin liepos 6 d. pasa
kė užsieninei Anglų minis
terijai, jog Italija ir Vokie
tija turi sutikt, kad Fran
ci jos ir Anglijos laivynai 
kontroliuotų rytinius Ispa
nijos vandenis ir nepraleis
tų karinių įvežimų Ispani
jon iš užsienių, o jeigu Mu- 
ssolinis ir naziai nesutiks 
pavest Anglijai ir Franci j ai 
prižiūrėt rytinį Ispanijos 
pakraštį, tai Francija, per

LAIMĖJUSIEJI DOVANAS “LAISVES” 
PIKNIKE MAYNARD, MASSACHUSETTS

1. $25, Dreamy Sizzie, 149 
8th St., So. Boston, Mass. Ser. 
181, No. 18.

2. $20, James Zoiiola, 73 
Joffre Ave., Stamford, Conn. 
Ser. 376, No. 9.

3. $15. Anna E. Kanes. 90 
Margin St., Haverhill, Mass. 
Ser. 553, No. 7.

4. $10, A. Shameklis, 9 Lo
vering St.. W. Midway, Mass. 
Ser. 92, No. 9.

5. $10, F. P. Marshall. 186 
Affleck St., Hartford, Conn. 
Ser. 52, No. 17.

6. $10, P. Yucius, 122 Endi
cott St., Worcester, Mass. Ser. 
463, No. 24.

7. $10, Kirvuvelis Nusmuko, 
27 Sirgen St., Malden, Mass. 
Ser. 210, No. 14.

8. $10, Marion Petkūnas, 
108 Word St.. Worcester, 
Mass. Ser. 550, No. 6.

9. $5, J. Shameklis. Ser. 92, 
No 10.

10. $5, Leslie W. Pratt, 486 
Quincy Street,, Brockton, 
Mass. Ser. 483, No. 16.

11. $5, J. Obrlcki, 127 Main 
St., Maynard, Mass. Ser. 108, 
No. 5.

12. $5, Albin Jocis, 185 
Saunders Ave., Bridgeport, 
Conn., Ser. 365, No. 12.

13. $5, Alex Velička, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Ser. 191, No. 10.

14. $5, Adela Jachunowitz, 
92 Laun St., Roxbury, Mass. 
Ser. 118, No. 18.

15. $5, W. J. Baybutt, 19 
Worcester St., Nashua, N. H. 
Ser. 454, No. 22.

16. $5, C. Darevichus, 316 
3rd St., Cliffside, N. J. Ser. 
191, No. 6.

17. $5, Joseph Patrick, 53 
Summer Ave., Stoughton, 
Mass. Ser. 374, No. 15.

18. $5, G. Mitchell, 53 
Church St., New Britain Conn. 
Ser. 12, No. 7.

19. $5, Alexander Chase, 51 
Dean St., Norwood, Mass. Ser. 
566, No. 22.

20. $5, Stony Versevice, 

ilgai nelaukdama, atidarys 
savo pietinę sieną laisvam 
ginklų praleidimui Ispani
jos respublikiečiams.

Franci jos vyriausybė ma
to, kad Mussolinis ir Hitle
ris, pasitraukę iš pikietavi- 
mo rytinių Ispanijos van
denų, juo smarkiau gabena 
generolo Franco fašistam 
ginklus, amuniciją ir karei
vius.

Paryžius. — Pranešama, 
jog pereitą savaitę čia “la
bai slaptai” atsilankė Ispa
nijos ministeris pirminin
kas Juan Negrin, prašyda
mas praleist karo reikmenis 
Ispanijos respublikai.

Cleveland, Ohio. — Poli
cija j ieško piktadario, kuris 
jau dešimt žmonių nužudęs 
ir jų kūnus sukapojęs.

Youngstown, Ohio. — Už 
veiklą plieno streike areš
tuota per 200 darbininkų.

Finleyville,1' Pa. Ser. 372, 
No. 15.

21. $5, J. Sakalauskas, 800 
E. Third St., So. Boston. Ser. 
359, No. 6.

22. $5, A. J. Gerath, 84 Ce
dar St., Hartford, Conn. Ser. 
25, No. 7.

23. $5, A. Orentas, 234 
Ames St., Montello, Mass. Ser. 
501, No. 8.

24. $5, F. Zula, 1 Keilhau 
Ct., Lawrence, Mass. Ser. 487, 
No. 11.

25. $5, Kennetto Hedin, 24 
Laugwood Ave., Brockton, 
Mass., Ser. 176, No. 23.

26. $5, A. Stakauskas, 286 
W. 4th St., So. Boston, Mass. 
Ser. 179, No. 22.

27. $5, J. Morkūnas, 167 
Elm St., Cambridge, Mass. 
Ser. 122, No. 24.

28. $5, Peter Swede, 85 
Clarkson St., Dorchester, 
Mass. Ser. 167, No. 13.

29. $5, C. Shapolis, 13 Lax- 
on St., Newton, Mass. Ser. 326, 
No. 9.

30. $5, V. Vilkauskas, 37 
Farmant St., Nashua, N. II. 
Ser. 360, No. 18.

31. $5, Harry P. Gluz, 48 
Marrow St., Stamford City. 
Ser. 369, No. 21.

32. $5, V. Geceviz, 184 
Ames St., Brockton, Mass. Ser. 
492, No. 9.

33. $5, John Palaima, Sher
man St., Maynard, Mass. Ser. 
334, No. 13.

34. $5, Th. Bartkus, 34 Oak 
St., Montello, Mass. Ser. 447, 
No. 6.

35. $5, William and Mary 
K., 17 School St., Hudson, 
Mass. Ser. 383, No. 17.

36. $5, A. Žekonis, 115 Co
nant St., Gardner, Mass. Ser. 
8, No. 22.

Kurie ant vietos piknike ne- 
atsiemėt dovanų, tai tie kreip
kitės į “Laisvės” dienraščio 
Administraciją, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y., prisiųsda- 
mi savo tikietukus, ir kiekvie
nam “Laisvė” išmokės.

KULKASVAIDŽIAI PRIEŠ 
PLIENO STREIKIER1US
Cleveland, Ohio, liepos 7. 

—T ūksiančia is milici
ninkų apstatyta Republic 
Plieno fabrikų vartai. Mili
cija su plikais durklais blaš
ko pikietininkus. Fabrikų 
vartuose riogso kulkasvai- 
džiai užtaisyti prieš strei- 
kierius.

Warren, Ohio, liepos 7.— 
Areštuotas plieno darbinin
kų organizatorius. Gus Hali 
yra laikomas teismui po 
$25,000 parankos. Miesto 
valdininkai ir milicija me
luoja, būk jis dalyvavęs 
“sprogdinimo” sąmoksle.

Kriminaliai Warrantai 
Fordo Gengsteriams
Detroit, Mich. — Valdiš

ka Nacionalė Darbo San ti
kiu Komisija gavo iš teisėjo 
R. W. Liddy , kriminalinius 
warrantus prieš penkioliką 
Fordo automobilių fabriko 
sargų-gengsterių. Jie gegu
žės 26 d. užpuolė ir bjauriai 
sumušė vadus Jungtinės 
A u t o m o bilių Darbininkų 
Unijos, Walterį Reutherį ir 
Richardą Frankensteeną ir 
kelioliką kitų unijistų, ku
rie dalino unijos atsišauki
mus darbininkam prie For
do fabriko Dearborne, 
Mich.

Tie gengsteriai, tarp ku
rių yra ir boselių ir buvu
sių kumštininkų ir ristikų, 
sulaužė Darbo Santikių 
Įstatymą, pripažįstantį dar
bininkam unijinio veikimo 
teisę. Kaltinimuose prieš 
mušeikas taipgi yra įrody
ta, kad jie užpuolė unijis
tus ne ant Fordo nuosavy
bės, bet ant žemės priklau
sančios miesto geležinkelių 
skyriui.

EXTRA!
Esą Girdimi Nukritusios 

Lakūnes Radio Signalai
Los Angeles, Calif., lie

pos 7. — Penkios radio sto
tys girdi radio signalus, ku
riais, sakoma, šaukiasi grei
tos pagelbos amerikietė la
kūnė Amelia Earhart. Jau 
šešios dienos, kaip jos or
laivis su ja pačia ir pagel- 
bininku kapitonu Fr. Noo
nan nukritęs, manoma, už 
280 mylių nuo Howland Sa- 
liukės, Pacifiko vandenyne. 
Apie tą vietą plaukioja 
Amerikos karinis laivukas 
“Itašca,” bet neranda jokių 
nelaimės ženklų. Skubinasi 
pagelbon ir šios šalies ka
ro laivai “Colorado” ir 
“Lexington,” pastarasis su 
daugeliu lėktuvų.

Tas j ieškojimas lėšuoja 
valdžiai po 250 tūkstančių 
dolerių per dieną.

Roma.—Mussolinis pasky
rė 4 milionus dolerių pabū
davo jimui 60 naujų stovyk
lų kariniams lėktuvams. 25 
tūkstančiai darbininkų jau 
stato tokias stovyklas.

Piknikas pavyko šimtu nuo
šimčių. Publikos dalyvavo 
virš 10,000. Abelnai apie pik
niką parašysiu atskirai.

Pikniko pirmininkas,
J. Grybas.

Japonai vėl Du Sykiu 
Įsibriovė į Sibirą ir Už
puolė Sovietų Sargus

ABIEM ATVEJAIS SOVIETINIAI SARGAI IŠMUŠĖ 
ĮSIVERŽĖLIUS ATGAL Į MANCHUKUO

Maskva.—Praeitą pirma
dienį per pietus penki So
vietų Sibiro rubežiaus sar
gai pastebėjo būrį japonų- 
mandžūrų kareivių, įsiver
žusių į sovietinę pusę arti 
Vinokurka kalvos, netoli 
Hanka ežero.

Kada japonai-mandžūrai 
pamatė Sovietų sienos sar
gus, tuoj atidarė šūvių ug
nį į sovietinius sargus. Pa
starieji tada atsakė šūviais 
atgal, ir įsiveržėliai buvo 
priversti pabėgt atgal į 
Manchukuo. Bėgdami japo
nai-mandžūrai paliko kelis 
savo nešulius su kareiviš
kais drabužiais ir kūlkomis, 
taipgi vieną plieninę kepu
rę.

Po dviejų valandų vėl bu
vo ūmai atidaryta kulka- 
svaidžių ir šautuvų ugnis į 
Sovietų sienos sargus toj 
pačioj vietoj. Pasirodė, kad 
japonų-mandžūrų karių bū
rys buvo pasislėpęs ant Vi- 
, , i..... ... . ■ ■ I . I W .........

Liaudiečiai Atėmė Eilę 
Poziciją iš Fašistą

Madrid. — Ispanijos liau
dies armija atėmė iš fašistų 
Brunete miestelį, 18 mylių 
į vakarus nuo Madrido. 
Brunete yra svarbi pozicija 
prie vieškelio į St. Martin 
de Valdeglesias.

Turėdami Brunetę, liau
diečiai grąsina apsupt iš 
vakarų pusės fašistus, esan
čius Casa de Campo parke, 
vakariniame Madrido šone.

Valdžios lėktuvai sudegi
no fašistų gazolino sandėlį 
Navalcarnero.

Žygyje prieš Brunete 
liaudiečiai suėmė daugį fa
šistų karių, tarp jų ir tris 
oficierius.

1 Respublikos k a riuomenė 
smarkiai atakuoja fašistus 
Villa nuevos priemiestyje, 
Madrido fronte. Čia nušau
tas žemyn vienas fašistų 
lėktuvas.

R e s p u blikiečiai subom
bardavo ir užėmė fašistų 
pozicijas nuo Villaverde iki 
Usera, į pietus nuo Madri
do, ir perkirto fašistam su
sisiekimą vieškeliu su To
ledo.

Oro kovoj virš Navalcar
nero liaudiečiai numušė že
myn du nazių lėktuvus, 
kurie nukrito liepsnodami.

Visame centraliniame Is
panijos karo fronte . val
džios lėktuvai neatlaidžiai 
bombarduoja priešų pozici
jas ir iki šiol laimėjo mū
šius su Italijos ir Vokieti
jos lėktuvais.

Pagalviniai Taksai už Įva
žiavimą į Atlantic City 
Atlantic City, N. J., mau

dyklų ir smagumų miesto 
majoras C. D. White žada 
pervaryt vietinį įstatymu- 
ką, pagal kurį būtų imama 
pagalviai taksai nuo kiek
vieno atvažiuojančio į šį 
miestą.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

nokurka kalvos, Sovietų pu
sėj, iš kur ir atakavo sovie
tinius sargus.

Įvyko naujas susikirti
mas, ir įsiveržėliai buvo vėl . 
nuvyti atgal į Manchukuo. 
Iš abiejų pusių liko nukautų 
ir sužeistų, nors dar neap- 
skaitliuota kiek.

Sovietų užsienių reikalų 
komisariatas užprotestavo 
Japonijos a m b a s adoriui 
prieš šiuos naujus, provoka- 
toriškus Japonų-mandžūrų 
įsibriovimus į Sovietų žemę 
ir prieš jų padarytus užpuo
limus.

iš Maskvos specia
liai pranešta Amerikos ko
munistinei spaudai.

Hsinking, Manchukuo. — 
Japonijos karininkai (me
luodami) pasakoja, būk'§o-x 
vietų kareiviai “įsibriovę” 
per sieną į Manchukuo ir 
“užpuolę” japonus-mandžū- 
rus; mūšyje du sovietiniai 
kareiviai likę nušauti ir 
vienas japonas sužeistas.

Sudužo Lietuvio B. Ož
kinio Sklandytuvas

Elmira, N. Y.—Tarptau-; 
tinėse sklandytuvų lenkty-- 
nėse liepos 6 d. nukrito ir 
sudužo sklandytuvas . “Kau
nas,” vairuojamas lietuvio 
leitenanto Broniaus Ožki
nio, po dviejų valandų 
skraidymo. Sklandytuvo pa
sturgalis perlūžo, bet. pats 
Ožkinis išliko nesužeistas. 
Jis žada Čia jau pasitaisyt 
savo sklandytuvą ir vėl 
juom skraidyt.

Sklandytuvai yra lėktu
vai be motorų. Jie pasilai
ko ore ir skraido, tik nau
dodami oro sroves. Sklan
dytuvas pats negali pakilt 
aukštyn. Jį, todėl, turi vir
ve patraukt automobilis ar 
motorinis lėktuvas, iki 
sklandytuvas pakyla kiek 
oran. Arba prisieina sklan
dytuvą pastumt nuo kalno 
skardžiaus, ir tada jis jau 
pats gali oru sklandyti.

Ožkinio sklandytuvas bu
vo patrauktas motorinio 
lėktuvo, iki pakilo.

Peter Riedel, sklandyto
jas iš Vokietijos, pasigyrė, 
kad “telefonuosiąs iš Pitts- 
burgho,” bet jo sklandytu
vas buvo priverstas nusi
leist Tideoute, Pa., tik už 
132 mylių nuo Elmiros.

Hiroshima, Japonija. — 
Per gaisrą privačiame svei- 
katnamyje sudegė 21 ligo
nis.

. Saulėtekis

ORAS
šį ketvirtadienį oras New 

Yorko apygardoj būsiąs pa
našus kaip vakar, sako New 
Yorko Oro Biuras.

Trečiadienį temperatūra 
buvo 94 laipsnių, 2 Y.”1 ’* 
5:31; saulėleidis 8:80.
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Lietuvių Jaunuolių Balsas iš 
Ispanijos

Talpiname laišką, aplaikytą nuo lietu
viu jaunuolių iš Ispanijos apkasų:

“Drauges ir Draugai darbininkiškos 
spaudos skaitytojai—rėmėjai ir demok
ratijos mylėtojai! Mes, žemiau pasirašę, 
sveikiname jus visus susirinkusius į 
dienraščio “Laisvės” metinį pikniką, 4 d. 
liepos, 1937 m., Maynard, Mass. Metai 
laiko atgal mes irgi buvome kartu su 
tūkstančiais iš jūsų ‘Laisvės’ metiniame 
piknike, prisidėjome su savo darbu, kad 
sustiprinus medžiaginiai ir moraliai 
darbininkišką spaudą, taip svarbų prieš 

x fašizmą kovos įrankį. Šiandien mes esa
me tūkstančiais mylių atskirti, bet dva
sioje mes su jumis. Mūsų visų tas pats 
tikslas—drąsi iki pilnos pergalės kova 
prieš fašizmą, nekaltų žmonių gyvybės 
ir civilizacijos haikintoją. *

£ ‘*Tarp mūs tik tokis skirtumas: jūs, 
draugės ir draugai, esate susirinkę lais
vai, daugelis iš jūs dar negalite išsivaiz
duoti, ant kiek fašizmo pavojus yra dide
lis ir Jungtinėse Valstijose; o mes esame 

'’"-šalyj, kur fašizmas veikia <visu pasiuti
mu, kur nekaltų žmonių kraujas tipeliais 
teka, kur šimtai tūkstančių gyvasčių jau 
žuvo, kur fašistai masėmis žudo jaunus, 
senus ir kūdikius; naikina civilizacijos 
ir kultūros vaisius, griauna gražius isto
rinius miestus, kurių išbūdavo j imas rei
kalavo daug metų ir energijos. Šios ša
lies masės per šimtmečius juos gerbė ir 
saugojo. Bet šį baisų naikinimo žmogžu
dišką darbą atlieka fašistai vadovystėje 
Mussolinio, Hitlerio ir palaikomi tarp
tautinio fašizmo.

“Fašistai pasimojo sunaikinti Ispani
jos žmonių laisvę, nepaisant, kiek gyvas
čių ir turto tas kainuotų. Jeigu tą jie 
atsiektų, frai fašistų tikslas būtų varyti 
naikinimo darbą ir kitur. Ispanijos žmo
nes didvyriškai gina savo laisvę, s Jūs, 
draugąi ir draugės, darbininkiškos spau
dos skaitytojai, jau ne kartą matėte Is
panijos kovotojų pareiškimus ir atsišau
kimus, kad fašistai nepavergs mūsų ša
lies kitaip, kaip tik peš* mūsų lavonus ir 
šalies griuvėsius. Ispanijos liaudis savo 
žodį pildo. Taipgi tūkstančiai liuosno- 
rių suvažiavo iš visų pasaulio kraštų, 
kad padėjus Ispanijos žmonėms, jų sun
kioj kovoj. Jie su dideliu en>uziazmjį, 
džiaugsmu ir ašaromis mus pasitiko. 
Neužmirštinas vaizdas pasiliks ant visa
dos. Tūkstančiai kovotojų suplaukė iš 
visų kraštų. Neskiria juos tautos, pa
pročiai ir spalvos skirtumas, bet visų 
akyse dega ugnis, troškimas kovos prieš 
brutališką fašizmą.

“Draugai ir Draugės! Jūsų pagelba 
taip pat reikalinga — medikamentais, 
maistu, drabužiais ir aukomis. Ispanijos 
žmonės ir mes, tūkstančiai suvaliavusių 
liuosnorių, be jūsų pagelbos kovos nega
lėsime laimėti. Fašistai sutraukė milži- 

/ niškas spėkas. Ispanijos žmonės, kaip 
mūras stovi prieš fašizmą ir jį atremia, 
o jūs visomis galimybėmis remkite tą ko- 

< vą, nes ji yra visų mūsų bendras reika
lai—atsiekti pergalę. Prie kiekvienos 
progos paaukokite, kiek galite. Rinkite 
aukas tarp visų demokratiją mylinčių* 
žmonių. Jūsų prisidėjimas su aukomis, 
kartas nuo karto, yra menkutis pasiau
kojimas, palyginti su pasiaukojimu Ispa
nijos liaudies ir savanorių.

“Mes gauname dienraštį ‘Laisvę’ ir go
džiai ją skaitome, sekdami jūsų veiki

mą. Didelis ačiū ‘Laisvės’ leidėjams už 
siuntinėjimą laikraščio. Mums daug en
ergijos priduoda, kuomet matome, kad 
jūs Amerikoj veikiate. Dirbkite, drau
gai, dar daugiau darbo žmonių labui. 
Smagu mums, kad jaunuolių skyrius jau 
du kartus į savaitę yra ‘Laisvėj’ ir užpil
dytas įspūdingais raštais. Mes atydžiai 
sekame jaunuolių veikimą, "skaitydami 
jaunuolių skyrių ir kitus skyrius.

“Draugai! Mes čia dabar girdime ko
vos dainą, dainą neapykantos prieš fa
šizmą. Mes kreipiamės pas jus, laisvėj 
esančius, prašydami, kad jūs visomis jė
gomis remtumėte kovą prieš fašizmą, su
rengdami parengimų tam tikslui. Taip
gi Amerikoj tvirtinkite savo frontą prieš 
fašizmą. Stiprinkite chorus ir visą dar
bininkišką jaunimo judėjimą. Atminki
te, kad Ispanijos liaudies kova yra mūsų 
visų kova ir ji turi būti laimėta!

Salud visiems!
Juozas Sakalauskas, 
Antanas Mazurka, * 
Julius Baublys.”

Laiško autoriai yra worcesterieciai. 
Smagu mums, kad mūsų jauni draugai, 
kovos lauke būdami, atsimena savo dien
raštį ir per jį šaukia visus lietuvius, my
linčius laisvę, demokratiją, kultūrą ir ci
vilizaciją į kovą prieš barbarišką fašiz
mą. Mes tikime, kad lietuviai dar dau
giau suglaus savo eiles tai bendrai kovai 
ir rems Ispanijos liaudį aukomis. Mū
sų medžiaginė auka jiems bus didelė pa
gelba. Ji būtinai reikalinga nugalėjimui 
fašistinio smako.

Liaudiečią Ofensyva
Ispanijos liaudis ruošiasi prie genera- 

lio užpuolimo ant fašistų, kad apvalius 
savo kraštą nuo tų barbarų. Nors gene
rolas Franco, Hitleris ir Mussolinis pa
ėmė Bilbao miestą, bet jie ten tiek susilp- 
rtino savo jėgas, kad labai išlėto šliaužia 
prie Santanderio. ■ \ /L '

Iš Paryžiaus pranešama, jog generolas 
Franco vėl prašo pas Mussolinį ir Hitlerį 
pagelbos. Jis reikalauja 125,000 karei
vių, 500 karo lėktuvų, daugybės tankų 
ir bent 300 didelių kanuolių. Be Hitle
rio ir Mussolinio šios pagelbos jis bijo, 
kad negalės prieš liaudiečius atsilaikyti.

Tuom kartu liaudiečiai pradėjo priren
giamąją ofensyva centraliniame, „rytinia
me ir pietiniame frontuose, kur fašis
tams uždavė skaudžius smūgius. Ispani
joj kova bus išspręsta ne Baskijos fron
te, bet vivšsuminėtuose karo frontuose. 
Tą supranta ir fašistai.

Sovietą Sąjunga ir Latvija
Sovietų šalyj lankėsi Latvijos užsienio 

minisjteris ponas Munters. Tuom buvo 
išreikšta 17-kos metų draugiški sentikiai 
tarp Sovietų Sąjungos ir Latvijos. Lat
vija savo tautinę neprigulmybę gavo dė
ka bolševikų revoliucijai ir Sovietų per
galei piliečių kare. Kontrrevoliucionie
riai buvo priešingi bent kokios tautos at
siskyrimui nuo Rusijos.

Latvija, kaip ir kitos Pabaltijos šalys, 
revoliucijos ir piliečių karo metu, savo ir 
Sovietų šalies nelaimei, kariavo kontr-re- 
voliucijos pusėj. Bet 11 d. rugpjūčio, 
1920 metais padarė su Sovietais taiką. 
Po to dar ilgai Ryga, kaip ir Helsing
fors, ir Varšava, tarnavo visokiems plet- 
kams prieš darbininkų tėvynę. Bet ilgai
niui Latvija įsitikino, kad Sovietų Sąjun
ga yra visų mažų tautų draugė, kad ji 
nenori nei mažiausio kaimyno pavergti.

Latvija ir SSSR 1929 metais pasirašė 
protokolą,priimant Kelloggo sutartį. 19B2 
metais Latvija k Sovietų Sąjunga pasi
rašė nepuolimo sutartį. 1934 metais toji 
sutartis pratęsta ant dešimts metų—iki 
1945. 1933 metais Latvija pasirašė su 
SSSR sutartį, pripažįstančią užpuoliku 
tą šalį, kuri pirmiausiai ginkluota jėga 
įsiskverbs į kitą.

Dabartiniu laiku tarp Sovietų Sąjun
gos yir Latvijos santikiai gan geri. Ži
noma, Vokietijos fašistai per vokiškus 
baronus, nazių šalininkus, nuolatos vei
kia Latvijoj, kad ją riust^čius prieš So
vietų šalį.

Worcester, Mass.
Įspūdžiai iš Didžiojo “Laisves” 

Pikniko, Maynard, Mąss.

“Laisves” piknikas, įvykęs 
liepos 4 d., buvo vienas di
džiausių lietuvių suėjimų Nau
josios Anglijos istorijoj. Tai 
buvo milžiniška minia žmonių, 
apie 12,000, susirinkusi į May
nard, Mass., iš visos apielin- 
kės. Net didelis parkas pasi
darė permažas. Kitą metą rei
kės jieškot didesnės vietos.

Čia buvo svečių netik iš arti
mos ąpielinkės, bet ir tolimų 
kolonijų. Iš Chicagos buvo d. 
F. į Abekas, dienraščio “Vii-Į 
nies” redaktorius, kuris pasa
kė gerą prakalbą. Iš Roches
ter; N. Y. buvo drg. Duseiką. 
Iš Paterson, N. J. buvo drg., 
J. Bimba. Iš Girardville, Pa.? 
atvažiavo broliai Dambraus
kai. Iš Mexico, Me. buvo 
draugai Podgulskiai, o iš Au
burn, Me. —- drg. A. Kaulakis.

Smagu buvo pasimatyti su 
šių tolimesnių kolonijų drau-' 
gaiš veikėjais, su kuriais peri 
daugelį metų nesimatėm.

jį\pie dovanas ir smulkiau 
apie patį pikniką aprašys Pik
niko Rengimo Komisijos na
riai. Tiktai negaliu iškęsti ne
paminėjęs ir nepagyręs drau
gų pikniko gaspadorių už jų 
šaunią tvarką. Viskas buvo rū
pestingai ir tvarkingai priren
gtą ir visi darbininkai drau
giškai patarnavo publikai.

Drg. A. Bimba, “Laisvės” 
redaktorius taipgi dalyvavo 
šiame piknike ir pasakė pra
kalbą. Savo kalboj prisiminė 
apie Ispaniją ir prašė, kad 
svečiai paremtų ten kovojan
čius draugus prieš fašistus. 
Tik neteko sužinot, kiek buvo 
surinkta aukų. Tas bus vėliau 
paskelbta.

Šis piknikas visais atžvil
giais buvo pasekmingas.

J. M. Lukas.

440 Naziii-Itahi Kanuoliu, 
169 Lėktuvai (iries Baskus
Bilbao, Ispanija.— Fašis

tų generalis štabas sako, 
jog Bilbao užkariauta dau
giausia geromis kanuolėmis 
ir lėktuvais. Čia prieš Bas
kijos liaudiečius veikė 446 
naujoviškų kanuolių ir 169 
lėktuvai, kaip oficialiai 
skalbia fašistai. (Tai Vo
kietijos ir Italijos kanuojės 
ir lėktuvai.)

PAGĖGIAI_____
Griežtai Draudžia Eiti per 

Tiltus
Nuo Pagėgių ligi Tilžės yra 

5 klm. geležinkelio tarpas. Ši
tam tarpe pastatyti trys dideli 
geležiniai tiltai. Būtent: Kurm- 
ežei’io tiltas, turįs apie 375
mtiL Užlenki© tiltas — apie 
450 mtr. ir tokio pat ilgio Ne
muno tiltas, kurio tik pusė pri
klauso Lietuvai, antra pusė—
Vokietijai. Kadangi geležinke
liu yra arčiausias susisiekimas 
Pagėgių su Tilže, be to, su plia
žu, esančiu prie Užlenkio tilto, 
tai ' visuomenė ir stengėsi šiuo
patogumu pasinaudoti, nežiū
rint Geležinkelių valdybos pa
statytų prie tiltų perspėjimų. 
Bet toks piliečių nesilaikymas 
nustatytos tvarkos trukdo susi
siekimą ; tad dabartiniu laiku 
tiltų administracija ėmė griež
tai drausti ir neklaužadas baus
ti už nesilaikymą tąisyklių.

Naujas Franci jos finansų 
ministeris Bonnet, buvųe am
basadorius Washingtonui.

brikos Legijono
Nariams

Pastaraisiais laikais spaudo
je pasirodė žinių, būk Ameri
kos Legijono nariai dalyvauja 
darbininkų streikuose kartu su 
policija ir apsiginklavę puola 
streikierius. Amerikos Legijono 
nariai, pasaulinio karo vetera
nai, privalo būti bešališki gin
čuose tarp darbininkų ir darb
davių.

šiomis dienomis, Amerikos 
Legijono vyriausias vadas, Na- 
cionalis komandierius Harry W. 
Colmery kiekvienam Legijono 
Postui išsiuntinėjo sekančio 
turinio telegramą:

“Valdžios atstovų pakartoti
ni pareiškimai spaudai, kad 
Legijonieriai yra urmu mobili
zuojami ir ginkluojami būti 
sargais vietose, kur yra ginčų 
tarp darbininkų ir darbdavių, 
man kaip ir jums teikia daug 
rūpesčio. Ėsu -ką tik davęs 
spaudai pareiškimą, išaiškinda
mas Legijono nusistatymą, ku
ris yra aiškiai pabrėžtas antro
je dalyje, keturioliktame punk
te mūsų konstitucijos. Legijo- 
jiieriai turi teisę, kaipo pilie
čiai, būti Įgaliotiniais civilės 
valdžios, bet toks įgaliavimas 
neturi būti surištas su naryste 
Legijone. Griežtai reikalauju, 
kad Legijono nariai tokioje tar
nyboje būtų draudžiami dėvėti 
Legijono uniformą^, kepures, 
ir panašius kitus ženklus ar 
kad Legijono vardas būtų var
tojamas sąryšyje su panašia 
tarnyba. Laužymas mūsų beša
liškumo nusistatymo ginčuose 
darbininkų su darbdaviais gali 
atnešti daug žalos mūsų visai 
organizacijai.”

Jonas J. Romanas,
Adjutantas, 

Stepono Dariaus Posto Nr. 317, 
Amerikos Legijono.

Septyni Fašistų Lėktuvai 
Bombardavo Valenciją

Hendaye, Franci j os-Ispa- 
nijos pasienis. — Septyni 
fašistų lėktuvai bombarda
vo Valencijos priemiesčįus; 
užmušė tris nekariškius gy- 

:ventojus ir sužeidė penkio- 
liką. Liaudiečiai vieną prie- 

I šų lėktuvą sužeidė, bet jis 
i dar pajėgė pabėgti.

Lietuvos Žinios
Keleivių Judėjimas per Val
stybes Sienas per 5 Mėn.

(Visomis Susisiekimo 
Rūšimis)

Centralinio Statistikos Biuro 
duomenimis, su pasais gegužės 
mėn. Lietuvos piliečių atvyko 
1.857, išvyko 1.876. Svetimšalių 
atvyko 3.565, iš jų 831 Latvi
jos, 1.929 Vokietijos, 40 Estijos 
ir 765 kitų valstybių piliečiai; 
išvyko 3.090, iš jų 749 Latvi
jos, 1.623 Vokietijos, 42 Estijos 
ir 676 kitų valstybių /piliečiai. 
Tranzitu pervažiavo 3,407 sve
timšaliai, iš jų 1.314 Latvijos,4 
1.008 Vokietijos, 461 Estijos ir 
624 kitų valstybių piliečiai.

Šiemet per pirmuosius 5 mė
nesius Lietuvos piliečių atvyko 
6.495, išvyko 7.001; svetimšalių 
atvyko 10.907, išvyko 10.655 ir 
tranzitu pervažiavo 13.783. 
Praėjusiais metais per tą patį 
laiką Lietuvos piliečių atvyko 
5.582, išvyko 11.346; svetimša
lių atvyko 11.134, išvyko 10.- 
326, tranzitu pervažiavo 13.- 
785, o 1935 m.—Lietuvos pilie
čių atvyko 5.713, išvyko 11.297; 
svetimšalių atvyko 8.674, išvy
ko 8.830; tranzitu pervažiavo 
12.478.

Su sienos kortelėmis (regis
truojama tik išvykstant) gegu
žės mėn. išvyko per Latvijos 
sieną 22.743 Lietuvos piliečiai 
ir 3.711 svetimšalių, per Vokie
tijos sieną 63.084 Lietuvos pi
liečiai ir 73.235 svetimšaliai. 
1936 m. gegužės mėn. išvyko 
per Latvijos sieną 24.820 Lie
tuvos piliečių ir 3.531 svetim
šalis, per Vokietijos sieną 20.- 
645 Lietuvos piliečiai ir 7.376 
svetimšaliai. 1935 m. gegužės 
mėn. išvyko per Latvijos sie
ną 25.323 Lietuvos piliečiai ir 
3.927 svetimšaliai, per Vokieti
jos sieną 30.487 Lietuvos pilie
čiai ir 5.755 svetimšaliai.*

Šiemet sausio—gegužės mėn. 
Išvyko per Latvijos sieną 122.- 
519 Lietuvos piliečių ir 14.499 
svetimšaliai, per Vokietijos sie
ną 322.431 Lietuvos pilietis ir 
325.227 svetimšaliai. 1936 m. 
sausio—gegužės mėn. išvyko 
per Latvijos sieną 121.842 Lie
tuvos piliečiai ir 16.125 svetim
šaliai, per Vokietijos sieną 
102.806 Lietuvos piliečiai ir 
29.385 svetimšaliai. 1935 m. 
sausio — gegužės mėn. išvyko 
per Vokietijos sieną 123.934 
Lietuvos piliečiai ir 455.038 
svetimšaliai, per Latvijos sieną 
14.161 Lietuvos pilietis ir 19.- 
965 svetimšaliai.

Kauno — Raseinių — Jur
barko Ruožo Auto 

Tarnautojai
Šio ruožo auto tarnautojai

įteigė Kauno darbo inspekto
riui skundą, kuriame sakoma: 
darbdaviai, minėto ruožo auto
busų savininkai, nepildo sekan
tų jiems uždėtų prievolių: 1. 
nevisi moka algas pagal patvir
tintas normas; 2) neduoda lais
vų dienų ir už jas neatlygina; 
3) nemoka viršvalandžių, nors 
tenka dirbti į parą po 16-20 
valandų; 4) nevisi duoda apmo
kamas atostogas.

Prašome p. Darbo Inspekto
rių priversti mūsų darbdavius 
pildyti įstatymais jiems uždė
tas prievoles.

Seka 24 tarnautojų parašai.

Pastabos
Truk juokais! “Sanda

ros” redaktorius savo nu- 
įgyvenusiam 1 a i k raštėlyj 
rašo:

“ ‘Bendrafrontininkų’ lai
kraščiai sukinėjas šiaip, su
kinėjas taip, bet viski (tu
rėtų būti, visgi.—J. K. P.) 
nepasako ką jie jie (irgi 
klaida) padarė su rinktomis 
aukomis Lietuvos politi
niam kaliniam.

“ ‘Keleivis’ tikrina, jog 
aukos buvo siunčiamos Is
panų lojalistams. Gerai, 
duokite tuomet atskaitą ir 
paskelbkit priėmimo kvi
tas.”

Klausykit, geri žmonės! 
Toki žmonės, kaip' “Sanda
ros” Vaidvla, Biekša; “Dir
vos” Karpavičirkas; “Vie
nybės” Tysiiava ir jiems 
panašūs ponai, iš kailio nė
rėsi ir nerasi, visaip šmei
žė ir tebešmeižia visus tuos, 
kurie aukavo ir tebeaukoja 
Lietuvos politiniams kali
niams, bei Ispanijos liau
džiai. Ir tokie žmonės rei
kalauja “duokit atskaitą ir 
paskelbkit priėmimo^kvi- 
tas!”

Bet l^ą jūs bendro turit 
sn tuo?

Dėl mūsų surinktų au
kų Ispanijos liaudies gynė
jams — tuščiagalviams tu
rim pasakyti: Skaitykit 
“Laisvę.” Ten visos aukos, 
kurios ėjo per “Laisvę” bu
vo ir yra skelbiamos iki 
vienam centui.

Kas link aukų Lietuvos 
politkaliniams, tai mes žval
gybai į talką neisim. Ko
kiais keliais, k-eno vardu tos 
aukos siunčiamos — jūs po
nai nežinosit. Nes jei jūs 
žinotumėt — žinotų ir Lie
tuvos žvalgyba. O tą sektų 
nauji areštai.

Taigi, nekiškit nosies ne 
į savo reikalus.

Kam reikalingos Sovietų 
Sąjungoj Profesinės Sąjun
gos, arba unijos?

Tokį klausimą pastatė 
; vienoj Progresyyių Darbi- 
j ninku mokykloj vienas iš 
klausytojų. Tokį klausimą 
dažnai stato net “Naujie
nų” redaktorius. Sako: jei
gu ten darbininkų valstybė, 

j jeigu ten viskas priklauso 
i darbo jdasei, tai kam tuo
met ir unijų reikia.

Matai, darbo unijos So
vietų Sąjungoje skiriasi 
nuo darbo unijų kapitalisti
nėse šalyse.

Kapital istinėse šalyse 
darbo klasė tik per unijas 
kovoja ir iškovota geres- 
nias darbo sąlygas, žmoniš
kesnį atlyginimą ir tt. Ka
pitalistinėse šalyse tos ko
vos prieina net prie kraujo 
praliejimo, ką šiandien ma
tome ir Amerikoje.

Visai kas kita Sovietų 
Sąjungoj. Ten Darbo Uni
joms nebepriseina kovoti 
prieš kraugerius darbda
vius. Pelno ten nieks nesie
kia. Darbo žmogaus ten 
nieks neišnaudoja. Darbda
vys ten pati darbo klasės 
valstybė.

Todėl Sovietų . Sąjungos 
darbo unijos turi visai ki
tus tikslus. Tos unijos rūpi
nasi darbo našumu, kas
dieniniais darbininkų reika
lais (liga, darb. vakacijomis, 
sociiAiu draudimu ir tt.).

Patrimpas.

SSRS Sušaudė 22 Šnipus
Chabarovske, Sibire, pa

gal sovietinio teismo nuos
prendį, tapo sušaudyti 22 
Japonijos šnipai-trockistai, 
gadintojai Sibiro geležinke
lių, ardytojai darbo aukso 
kasyklose ir šiaip pramonė
je, kaip praneša “Pacifiko 

žvaigždė” birž. 27 d.
Vaizdas iš Atlantos, Ga. Šertų lūšnų vietoj pastatyta 604 žmdhems gyventi nauji 

namai. Šie namai pastatyti federates valdžios lėšomis.
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Vaizdas iš naujo metalurgiško fabriko Donbasse, Sov. Ukrainoj nauges virimo 
pečiaus. Jis įtaisytas sulyg naujausio technikos žodžio.

Balsas iš Okupuotos Lietuvos
šaunius pietus ir suruošęs 
paskaitą, suviliojęs arti 600 
studentų, paskelbė okupaci
nį streiką, gi ant mūro sie
nų iškabino plakatus: “Ša
lin žydai,” “šalin žydo—ko
muna” ir t. p.

Policija apstato namą, o 
endekų agitatoriai sutrau
kia davatkas, poniutes, 
krautuvninkus, vaikėzus ir 
miesto valkatas. Iš balkono 
endekiški kalbėtojai drožia 
priešžydiškas kalbas. Klau
sosi susirinkusieji. Klausosi 
ir policija.

Policija saugo namą. O 
“Alkazaro liūtai” — taip 
juos pašiepiamai vadino 
darbininkai — darydavo iš
vykas ir mušdavo žydų 
krautuvėse langus. Matė tai 
praeiviai. Matė tai ir polici
ja.

Šeštą okupavimo dieną, 
apsirūpinę maistu ir pro
duktais, “Alkazaro liūtai” > 
paskelbė badavimą. Agita
toriai sutraukė kelis šim
tus. P a k u r s t yta blokuo
jančių studentų, palaiminta 
arkivyskupo, išaistrinta en- 
dekiškos sensacinės spau
dos, juodašimtiška neskait
linga minia ėmė šaukti: 
“mušti žydus!”

Dar nespėjo nuaidėti Len
kijos premjero generolo 
Skladkovskio žodžiai, kad 
vyriausybė sutramdysianti 
ir komunistus ir endekus, o 
Vilniaus policija (net 3 va
landas vijosi chuliganus ir 
mušeikas, kurie mušė pra
eivius žydus, daužė langus 
ir vagiliavo. . . ir negalėjo 
jokiu būdu privyt. Bet kai 

jtik įpuolė žydų kvartalan, 
| tada policija parodė ką mo- 
i kanti. Guminės lazdos ėjo 
darban visur: ir gatvėse, ir 
krautuvėse, ir kiemuose. 40 

.žydų, policijos sumuštų, tu- 
I rėjo šauktis gydytojų pagel- 
bos.

Taip faktinai atrodo pil- 
_ w sudskininkų vyriausybės

Vietiniai korporantai, ku- kova su endekais. Taip pil- 
rių dvarus Sovietų Baltgu- sudskininkai gina praktiko- 
dijos kolchozninkai išraižė je tautines mažumas, 
traktoriais, moką geriau 
valdyti medžioklinį šautu
vą, negu plunksna, “amžini 
studentai” ištvirkusių ka- 
mieničnikų sūnūs, įvairaus 

* plauko karjeristai, kilę iš 
smulkios miesčionijos — 
visa ši šuniava viena neį
stengė sukelti riaušių. Rei
kėjo kviestis specų iš Var
šuvos, profesionalinių avan
tiūristų, kandidatų į lenkiš
kus “iiuhrerius” ar bent 
“gauleitovius.”

Yra Vilniuje “Dom Aka- 
demickį” (Studentų Rū
mai). Ir nors šie rūmai bu
vo neva neturtingiems stu-; Vokietijos Gebelsas pa- 
dentams statomi, flhčiau dėl siuntė savo„ specialų agen- 
aukštos buto kainos, jame 
gyvena labiau pasiturį stu
dentai, gi biednuomenė įieš
ko sau prieglobstį priemies
čiuose. Šiuose tai rūmuose 
endekų štabas, surengęs i kino vien tik paprasto ste-

(Specialiai “Laisvei”)
Visiškąi susibankrutavus 

ir net užsidarius pilsudski- 
ninkų partijai — BBVR, 
lenkiško fašizmo smoginin- 
ko rolę ruošiasi perimti en- 
dekai (Narodowa Demo- 
kracja), kurios pirmaeilis 
būrys ON R (Oboz Narodo- 
wo Radykalny), kopijuoda
mas hitlerizmo kovos meto- 
des, paskutiniuoju laiku ro
do vis daugiau gyvumo.

Rudens laikas virto lyg 
kokia tradicija, lyg gongu 
lenkiškos reakcijos išstoji
mas. Jau kelinti metai, kai 
rudenio pabaigoje endekiš
kas fašizmas mobilizuoja 
visas savo jėgas, eina į ga
tves lazdomis ir kastetais 
demonstruoti savo “lenkiš
kumą.”

Nepavykusi Dobušinskio 
ginkluta fašistinė divizija 
Myslenicuose, endekų pra
laimėjimas Lodzės—to len
kiško Mančesterio — savi
valdybės rinkimuose, nesi
liaujamas mažėjimas ende- 
•kų įtakos darbininkų tarpe, 
vertė endekiško fašizmo 
štabą pradėti priešžydiškus 
ekscesus tokiame mieste, 
kur efektas būtų didžiau
sias, kad tuo būdu sugalva- 
nizavus apipuvusį lavoną. 
Vilnius turėjo duoti signa-

Vilniuje, tame mieste, 
kur proletariatas palygina
mai nėra skaitlingas, kur 
krizio pravėžos bus bene gi
liausios, nei kituose Lenki
jos miestuose, kur smulkūs 
miestiečiai, prislėgti nepa
keliamų mokesčių ir įbau
ginti dažnų bankrotų šmėk
la, jautrūs yra priešžydiš- 
kai demagogijai, kur valdi
ninkai didžiumoj esti atė
jūnais, kur verčiama gumi
nei lazdai ir juodam suto- 
nui reikšti pagarbą — šia
me Vilniuje endekiškas fa
šizmas pamėgino įžiebti po
gromų ugnį.

gindamas visus susiorganizuot 
ir pagerint savo būvį.

Ant rytojaus, birželio 30 
d., buvo barberių šventė. Vi
sos kirpyklos buvo uždarytos, 
o visi barberini tą dieną buvo 
ant kojų, prižiūrėdami tikrai, 
kad visos kirpyklos būtų užda
rytos.

Po pietų, apie 3 vai., svetai
nėj vėl buvo mitingas. Bosai 
ir jų darbininkai dalyvavo 
bendrai. Po trumpos Ch. La 
Motta prakalbos, tęsėsi disku
sijos apie pora valandų. Nu
tarta, kad už plaukų kirpimą 
mažiausia rokuoti 50c, o už 
skutimą anažiausia 25c. Virš 
šios kainos gali imti kiek tik 
nori.

Bosai (master barbers) sa
vo darbininkams algos mokės 
nemažiau 20 dol. į savaitę ir 
nuošimčius virš 30 dol., pusę 
per pusę, tarpe boso ir darbi
ninko.

Kad šie nutarimai nebūtų 
laužomi, kiekvienas bosas bar- 
beris (master barber) turi pa
sirašyt kontraktą ir padėt 
$100 kaucijos.

Taigi, ar kam patinka, ar 
nepatinka, visi po prievarta 
turės priklausyt prie Local 
277 of the Journeymen Bar
bers International Union of 
America, affiliated with A. F. 
of L.

Kelios kirpyklos tą pačią ' 
dieną nesuspėjo pasirašyt kon
trakto, tai buvo priverstos ant 
rytojaus pasirašyt.

Barberiams organizacija 
čionai buvo labai reikalinga, 
nes kirpėjų sąlygos buvo ne
pakenčiamai prastos. Iki šiol 
kai kur vaikus apkirpdavo už 
15c, o barzdą suaugusiems nu
skusdavo už 10c, tūlos kirpyk
los būdavo atdaros po 18 va- 

j landų, net ir sekmadieniais lai-

ŠYPSENOS

betoj o role.
Endekų avantiūrai prieš- 

pasistato Vilniaus darbinin
kai. Didžiuma profsąjungų 
savo nutarimuose griežtai 
pasmerkė endekiško fašiz
mo avanturas, kurios lygiai 
yra nukreiptos ir prieš dar
bininkų klasę. Stiklo liejyk
los paskelbė vienos valandos 
protesto streiką. Antifašis
tai studentų tarpe susirinko 
kelius šimtus parašų. Žydai 
buvo paskelbę vienos dienos 
protesto streiką.

Antisemitizmo banga per-' kydavo atdaras. Tai buvo ver-

VADAI AR KRAUGERIAI?
Pasaulio plėšrusis žvėrys 
Tai Mussolinis kraugerys, 
Jis vadas gaujos kraugerių 
Fašistų, žmogžudžių žiaurių. 
Vaikus Italijos liaudies 
Tūkstančiais varo ant mirties, 
Siunčia Afrikos žmones skerst, 
Kad šalį į kapus paverst; 
Veža Ispanijos teriot, 
Kad laukus lavonais nuklot. 
Ir jis vadinas visados 
Vadovu italų tautos.
Fašistai liaudies kraują gers, 
Kol liaudis fašistus pakars! 
Atsikvėps tauta daug lengvinus, 
Kada fašistai galą gaus! 

* * *
Galvų kirtėjas Hitleris 
Vokiškų nazių vadas jis, 
Naziai jį skelbia visados 
Vadovu vokiečių tautos. 
Sukaustė tautą retežiais, 
Liaudį apkrovė mokesčiais, 
Po sunkia našta mokesčių 
Vaitoja tauta vokiečių. 
Pavertė šalį į kapus, 
Daug žmonių žuvo, daug dar žus. 
O ginklus kala nuolatos, 
Rengia skerdynę dėl tautos. 
Liaudis badaus, o naziai tuks 
Kol liaudis sprandą jiem nusuks! 
Mirtiną smūgį naziam duos, 
Tuomet liaudis laisvai gyvuos!

Smetona skelbiasi vadu, 
Nors jis pats po pačios padu. 
Tikras budelis Lietuvos 
Vadinasi vadu tautos. 
Vadas razbaininkų, šnipų, 
Ir visų liaudies skūrlupių, 
Lietuviškas fašistas jis, 
Ir švogerys jo, Tūbelis. 
Dvi bobos ir du švogeriai 
Lietuvos aršūs kraugeriai. 
Liaudis badauja Lietuvoj, 
Fašistų gauja ūliavoj, 
Bet liaudis ilgai nevergaus, 
Fašistų lizdą greit išgriaus! 
Fašistai kojas pakratys, 
Lietuva laisvę pamatys! 

* * *
Pasaulio vadas milžinas, 
Tai buvo draugas Leninas! 
Jis buvo vadas skriaudžiamų 
Pasaulio rasių ir tautų, 
įkūrėjas naujos tvarkos 
Kur žmogus žmogų nenaudos, 
Tvarka be ponų, be carų, 
Be parazitų-kraugerių.
Kas dirba, tie viską turės, 
O kraugeriai visi padvės! 
Jo idėjos niekad nežus, 
Sovietų tvarka visur bus! 
Tikri vadai eina ir eis 
Lenino pravestais keliais! 
Pasaulio tautos jį minės, 
Vadui ant kapo liaurus dės . ..

Raguotis.

IŠ LIETUVOS

Įsikišus Vilniaus arkivys
kupui ir padarius nuolaida 
universiteto rektoriui, 9 
dieną okupacinis streiką0 
pasibaigė. “Alkazaro liū
tams” pats arkivyskupac 
atlaikė speciales pamaldas

Vėliau paaiškėjo, jog 200 
studentų užblokuotuose 
“Studentų Rūmuose” buvo 
prievarta ir teroru laiko
mi. Smogininkai apsiginkla
vę lazdomis ir kastetais di- 
žiūravo koridoriuose ir gra
sė visiems, kas tik kėlė bal
są prieš priverstiną streiką.

Paaiškėjo taipogi, jog ir

bego visą Lenkiją. Varša- 
vos, Lvovo, Krokuvos ir Po
znanės aukštesnėse mokyk
lose endekai mėgino sukelti 
riaušes, ir, sekant Vilniaus 
pavyzdžiu, paskelbti “oku
pacinius streikus.” Tačiau 
antifašistinės jėgos, susibū- 
rusios draugėn, sulaikė en
dekiško fašizmo planus. 
Studentų ir darbininkų sa-

I visaugos būriai Varšavoj ir 
Lvove vienoj akimirkoj iš
vaikydavo pasirodžiusius 
endekų mušeikų gaujas.

Ir jei aukštesnėse Lenki
jos mokyklose ne visur dar 
prasidėjo mokslas, tai nėra 
joks požymis, kad didžiuma 
visuomenės yra linkusi su
grąžinti viduramžių gheto, 
įverti “žydams atskirus mo
lus” ir t. p., tai nėra joks 
faktas, kad antifašistinės 
jėgos Lenkijoje yra persilp- 
nos.

Akyvdzdoj savo eilių iš
krikimo, kilsiančio darbi
ninkų judėjimo, augančio 
valstiečių sąjūdžio, pilsud- 
skininkai, matant, jog jų 
bazė ima visiškai nykti, 
j ieško susitarimo su ende- 
kais. Dalis iškrikusio da
bartinio vežimo viešai tiesia 
ranką ir rodo neatbūtinumą 
susilieti ar bent sudaryti 
bendrą platformą tarp dvie
jų giminingų partijų: sa
nacijos ir endekų. Nes dar
bininkiškai - valstietiškos 
bangos plaunančios fašizmo 
pamatus vis smarkėja ir 
vieni pilsudskininkai nebe
įstengia jau išsilaikyti vie
toje.

Čia ir glūdi priežastis, ko
dėl antisemitizmo srovė, ne
turėdama didesnių simpati
jų, o priešingai, smerkiama 
didžiumos, sugeba kiek ilgė
liau išsilaikyti paviršiuje.

Jonas Reda.
10. XII. 1936.

tą su tam tikromis instruk
cijomis. Viešai “Volkischer 
Boebachter” k o responden
tas, slaptai hitlerizmo agen
tas, savaime aišku, nesiten-

giškos sąlygos.
Dabar, pagal naujus patvar-

(Tąsa 4-tam pusi.)

liga, šiam klausimui išaiškinti 
prie žemes Ūkio Rūmų yra su
daryta komisija: iš augalų ap
saugos stoties fitopotologijos 
skyriaus vedėjo K. Brundzos, 
smulkiųjų ūkio šakų specialisto 
agr. Z. Vinickio ir smulkiųjų 
ūkio šakų inspektoriaus M.

šiais Metais Vaismedžių
Medelynuose ir Vaismedžių

Soduose žuvo Daug 
Vaismedžių

Spėjarha, kad tai išgalimo pa
sėkos, bet vaismedžių žuvimo j Tamošickio. Komisija medely- 
priežastis gali būti ir kuri nors i nūs pradėjo lankyti ir tyrinėti.1

Kepyklose N e p risilaikoma 
Pakankamai švaros

Marijampoliečiai skundžiasi, 
kad kepiniuos dar vis kartais 
randama įvairių nešvarumų, 
net vabzdžių. Atitinkami orga
nai turėtų pasirūpinti, kad ke
pyklose būtų stropiau prisilai
koma higienos sąlygų.

Piknikas Wilkes-Barre, Pa
Dienraščio "Laisvės” Naudai

Rengia Am. Lietuvių Darb. Literatūros Draugijos 12-tas Apskritys

d. Liepos-July
Gera Orkestrą
Grieš Šokiams

Pradžia
10 vai. ryto

Sporto Žaislai 
Scrantonas su 
Shenandoah 
trauks virvę.

Bus ir daugiau 
žaislų

19 3 7

iš

Aidbalsiai, Mišrus Oktetas iš Brooklyn, N. Y., vadovauja- 
. mas B. Šalinaitės, dainuos šiame piknike.

Puiki Programa:
Lyros Choras 

iš Shenandoah, Pa.

Merginę Oktetas
iš Wyoming, Pa.

LYROS CHORAS
Philadelphia, Pa.

P. BUKNYS
iš Brooklyn© 

SAKYS PRAKALBĄ

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS
EASTON. PA.

Susiorganizavo Barzdaskučiai 
ir PI atikų Kirpėjai

Birželio 29 d. International 
Ladies Garment W o r k e r s 
Union svetainėj įvyko barzda
skučių ir plaukų kirpėjų masi
nis susirinkimas. Barberių da
lyvavo apie 200 — iš Eastono, 
Phillipsburgo, Nazareth ir iš 
visos apielinkės. Charles La 
Motta, generalis barberių uni
jos organizatorius pasakė kar
štą agitatyvišką prakalbą, ra-

VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA
Skaitlingai susirinkite smagiai pasišokt ir išgirst gražios progra

mos, pamatyti sportiškų žaislų ir pasimatyt su daugeliu svečių iš 
kitų miestų. RENGĖJAI.
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APLA 27-to SEIMO PROTOKOLAS PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Pirma Sesija

APLA 27-tą Seimą atidarė APLA Centro Pirmininkas J. 
Gataveckas 20 d. birželio, Laisvės Svetainėje, 1322 Reedsdale 
Street, Pittsburgh, Pa., 10:30 vai. ryte.

Pirmininkas paskyrė Geo. Urboną, V. Količienę ir St. Iva
nauską j mandatų komisiją. Kol mandatų komisija peržiūrėjo 
mandatus, pirmininkas pakvietė sekamus pakelbėti: E. K. 
Sliekienę, F. Buknį ir J. Ormaną.

Mandatų komisija raportavo, kad šiame seime dalyvauja 
28-ni kuopų delegatai ii’ 7 Centro Komiteto nariai, kas sudaro 
viso 35 su sprendžiamais balsais. Sekami dalyvauja:
CENTRO KOMITETAS:

Pirmininkas J. Gataveckas
Vice Pirmininkas, C. Stashinskas
Sekretorius, J. Gasiunas
Iždininkas, J. Jesadavičius
Iždo Globėjai: D. Lekavičius, J. Mažeika, A. žvirblis.

KUOPŲ DELEGATAI:
2
3

kp. A. Valaika
kp. Jurgis Miliauskas
kp. J. Stagniunas, K. Naravas ir St. Kuzmickas.
kp. Emma Sliekienė ir V. J. Količienė
kp. J. Urbonas
kp. K. Žukas ir tP. Povilaitis
kp. A. Baktys
kp. George Urbonas
kp. S. Taraila, A. šviežiauskas ir & Ivanauskas
kp. F. Buknys
kp. E. J. Madison
kp. T. Katilienė
kp. M. Naudžiūnas ir J. Mardosa

7
8
9

ii
14
18
22
24
25
26
29 kp. A. Kubilskis
40 kp. M. Andriuškevičius
45 kp. U. Načajienė
49 kp. J. Ormanas
50 kp. St. Orda ir J. Norkus
51 kp. J. Zamoras
55 kp. M. Janavičienė

Atstovaujama 20 APLA kuopų. Taipgi užsiregistravo

z.

bro-

Platinama Lietuvių Kongreso 
Lapeliai “Sportas ar Politika.”

Pittsburghe plačiai skleidžia
ma Amerikos Lietuvių Kong
reso išleisti lapeliai “Sportas 
ar Politika,” arba kodėl Sme
tona siunčia savo agentus į 
Jungtines Valstijas po prie
danga sportininkų. Dalis mini
mų lapelių skamba sekamai:

“Apart sportininkų, Smeto
na kartu prisiunčia ir porą sa
vo ištikimų agentų, o tai Gal
vydį ir Kviklį. Galvydis yra 
smetoniško “seimo” vice-pir- 
mininkas, o Kviklis to paties 
“seimo” sekretorius. To “sei
mo,” kuriam kandidatus Lie
tuvos piliečiai neturėjo teisėsi 
nominuoti. Taip lygiai ir Gal- 
vydip su Kvikliu neatstovauja 
Lietuvos piliečius ir neturi tei
sės kalbėti jų vardu.

“Nerinktosios ir neteisėtos 
Lietuvos vyriausybės tikslas 
prisiuntimo savo agentų į Jun
gtinių Valstijų lietuvių kolo-, 
nijas yra paskleisti kuodau- 
giausia fašistinės propagan
dos. Jie prisidengę sportinin
kų skraiste per savo agentus 
čia, Amerikoje, rengs sueigas, 
mitingus, sporto iškilmes ir vi
sur stengsis nubaltinti dabar
tinę Lietuvos vyriausybę. Jie 
stengsis gauti tai neteisėtai vy
riausybei pritarimo Amerikos 
lietuviuose. Tai vyriausybei, 
kuri smurtu užsisėdo ant Lie
tuvos liaudies sprando virš de
šimts metų atgal ir visą tą lai
kotarpį valdo šalį nepaisyda
ma žmonių valios, pagelba ka
ro stovio ir karo lauko teismų.

“Amerikos Lietuviai! Pasa
kykim tiems uzurpatoriams 
Smetonos agentams, jog mes

žinti uniją. Kompanija priža
da pakelti algas, bet atsisako 
pripažint uniją. Darbininkai 
grasina streiku. Nemažai lie
tuvių šioj dirbtuvėj dirba. 
Darbo sąlygos labai prastos, 
algos mažos.

Svarbūs Susirinkimai
I

Ketvirtadienio vakare, lie
pos 8 įvyksta ALDLD 87 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
Laisvės svetainėj, 1322 Reeds
dale St. Visi nariai kviečiami 
dalyvaut, taipgi atsivest ir 
naujų.

Penktadienio vakare, liepos 
9, Komunistų Partija šaukia 

■ didelį visų narių ir simpątikų 
susirinkimą Mayfair viešbuty, 
ant Penn Avė., prie šeštos gat
vės. Pradžia 8 vai. vakare. 
Bus geri kalbėtojai svarbiais 
klausimais. Kviečiami visi da
lyvaut.

šeštadienių vakarais, ant 
Federal ir Diamond gatvių 
kampo, prie Boggs & Buhl 
krautuvės, įvyksta Komunistų 
Partijos prakalbos. Geri kal
bėtojai. Verta ateiti ir pasi
klausyti. .

Liepos 21, 1322 Reedsdale 
St., įvyks svarbus susirinkimas 
visų APLA ir LDS narių Pitts- 
burgho apielinkės. Dalyvaus 
ir d. Jonas Ormanas, iš Brook
lyn, N. Y. Pasikalbėsime vie
nybės ir jaunimo organizavi
mo reikalais. Svarbu visiems 
dalyvaut.

Rugpjūčio 1, įvyks prieška
rinė demonstracija Schenley

parke. Visi rengkimės daly
vaut.
Kas Remia Ispanijos Kovoto-1 

jus Prieš Fašizmą?
APLA 50 kuopos susirinki

me d. S. Urmonienė raportuo
ja turinti surinkus virš septy
nių 'dolerių Ispanijos kovoto
jams. Per APLA Seimą sukel
ta virš $35. Kai kurios ALD 
LD ir APLA kuopos aukavo 
nemažai iš savo iždų ir nariai 
aukojo, taipgi iš kitų rinko. 
Pittsburgho apielinkėj tarp 
lietuvių yra surinkta apie trys 
šimtai dolerių.

Bet kur kitos organizacijos, 
kurios pasisako prieš fašizmą ? 
Kur randasi su aukomis SLĄ 
kuopos, taipgi lokalinės drau
gijos? Kur randasi tų organi
zacijų veikėjai, kurie kalba 
nuolatos prieš fašizmą? Dar- 
bais turėtumėm visi pasirody-, ££ ’galg^ kaT^būtų 
ti. Pradekime didelį vajų uz b - ’ ............
sukėlimą didelės sumos pinigų 
Ispanijos dovotojams. Jeigu 
ten mūsų broliai galvas guldo 
gindami demokratiją, tai mes 
nors centais ar doleriais pasi
aukokime. Nemažai Ispanijoj 
lietuvių kariauja. Jie reikalin
gi paramos. Suteikime.

Sekančiuose savo organiza
cijų susirinkhnucse būtinai pa
kelkime tą klausimą. Pamaty
sime, mielu noru kiti pritars ir 
bus galima nemažai aukų su
kelti. Povilas Dargis per AP 
LA šeiminį bankietą kvietė vi
sus remti Ispanijos kovotojus 
prieš fašizmą. Būtų gerai, kad 
jis atsišauktų paramos ir tose 
draugijose, kur jis priguli ir 
veikia. Visi veikėjai turėtų tuo 
klausimu susirūpinti. J. G.

PASAULINES ŽINIOS
Amerikos Kapitalisto Vergiš- , • i j • • "j—v v. *i n j-i iru • • kaip Tarptautinis Darbi- fca radeka Hitleriui ninku Apsigynimas, komu- 

--------  nistai ir šiaip pažangios 
Berlin. -- Tarptautinio darbininkų organizacijos 

Prekybos Rūmo suvažiavi-1 apgynė tų berniukų gyvybę, 
mas išrinko savo pirminin- Jos dabar kovoja už visišką 
ku amerikoną T. J. Watso- scottsboriečių p a 1 i uosavi- 
ną, atstovą Jungtinių Vals- mą. 
tijų Prekybos Rūmo. Bet 
Watson ypač didžiuojasi, 
kad Hitleris davė jam Vo
kietijos Arelio Ordeną 
(garbės ženklą). Watson sa
vo padėkos telegramoj Hit
leriui sako:

“Aš didžiuojuos ir esu gi
liai dėkingas už tokią aukš
tą garbę, gautą nuo tams
tos. ... Aš stengsiuos, kiek

J su- 
; mėgsta draugiškesni ryšiai 
tarp mūsų didžiųjų dviejų 
šalių.”

Scottsboriečių Byla
Decatur, Ala.—Neužilgo 

prasidės nauja byla prieš 
devynis nekaltus Scottsboro 
negrus jaunuolius. Jie buvo 
areštuoti 1931 m. ir jau tris 
kartus mirtin nusmerkti 
neva už bandymą išžaginti 
dvi ištvirkėles, Victoria 
Price ir Ruby Gates tavo- 
riniame traukinyje. Ruby 
Gates paskui atšaukė savo 
pirmąjį liudijimą kaip me

Antausis Naziam Nuo Ameri
kos Atletų Sąjungos

Milwaukee, Wis.—Valdy
ba Mėgėjų Atletų Sąjungos 
Amerikoj atmetė nazių pa
kvietimą, šaukiantį ameri
kiečius bėgikus į varžytines 
Vokietijoj. Šios organiza
cijos prezidentas J. T. Ma
honey pareiškė: “Netinka 
puikiem mūsų jaunuoliam 
važiuot į tą šalį, kur naziai 
persekioja žydus ir jau pra
dėjo atakuoti ir smaugti 
katalikus ir protestonus. To
kia nazių ideologija negali 
sutikti su Amerikos demo
kratija.”

EASTON, PA.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
kymus, sekmadieniais turės 
būt uždaryta, o dirbamom die
nom bus atdara nuo 8 vai. ry
to iki 7 vai. vak. šeštadieniais 
iki 8 vai. vak. Kas tų patvar
kymų nesilaikys, bus skaudžiai 
baudžiamas.

V. J. Stankus.
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liškas delegatas R. Mizara, nuo Lietuvių Darbininkų Susivie- j nesiduosime pagauti antfašisti- 
|nės meškerės! Mes atsisakomJ • P P • , _ I skaityties su Lietuvos liaudies

Renkama APLA 27-to Seimo valdyba. Išrinkta: S. Kuzmic- laisvgs priešais, tautininkų-fa- 
-kas, pirmininku, K. Naravas, vice pirmininku, J. Orman, sek- vyriausybe! Mes gerbia- 
retorium, V. Količienė, sekr. pagelbininkė.

Į Seimo Komisijas išrinkti sekami: Įnešimų Komisija: EKSKURSIJA
Nuo Wall St, New York City j Rye Beach, N. Y

Puikiuoju Laivu "Manhattan”

polkas

taipgi

Pelno dalis skiriama

IMI. M MM M M M M MMM MMM MM M MMMMM I
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visoms tautoms. Grieš 
j ir kitokius šokius.

Pikniko programa

Ui.'.. ...»■ ,,L

S

me Lietuvos sportininkus, lai- 
A. mėjusius Rygoj Europos čam- 

K. Sliekienė, J. Gasiunas, J. Norkus; Skundų ir Apeliacijų pionatą krepšiasvydžio rung- 
Komisija: J. Švežauskas, S. Orda, D. Lekavičius; Rezoliucijų tynėse, bet^ niekados^ neprisi- 
Komisija: P. Buknys, Geo. Urbonas, M. Janavičienė.

-, Nutarta išrinkti du maršalkas. Išrinkti J. Urbonas ir S. Ta
raila.

APLA Centro Sekretorius, J. Gasiunas perskaitė pereito 
APLA Seimo protokolą. Protokolas priimtas kaip, skaitytas.

CENTRO VALDYBOS RAPORTAI:
Raportavo APLA Centro Komiteto pirmininkas J. Gata

veckas.
Po pirmininko raporto kilo diskusijos, nes jame buvo daly

kų, su kuriais kiti Centro Komiteto nariai nesutiko. Taipgi, 
jame buvo įvairių primetimų (Centro Sekretoriui, kad jis sau- 
vališkai elgėsi su APLA turtu ir negerai vedęs vienybės su 
APLA dalykus. Centro Sekretoriui pasiaiškinus ir tą klausi
mą nuodugniai apdiskusavus, vienbalsiai nutarta pirmininko

E 
E

i leisime, kad sportas būtų pa
naudotas fašistinės propagąn- 
dos tikslams!”

Mat, tie Smetonos agentai 
ir Pittsburghą aplanko. Mes 
pittsburghiečiai nesiduosime 
tiems fašistams apgauti. Pitts- 
burgho lietuviai todėl noriai 
skaito tuos lapelius.

Bendras Piknikas Liepos 11
Bendras piknikas lietuvių, 

rusų, ukrainų ir lenkti organi
zacijų įvyksta sekmadienį, lie
pos 11, visiems gerai žinomam 
Adomo darže, Castle Shannon, 

_____~_____ __________ z ________________ ________ Pa.
raportą priimti, atmetant nepamatuotus užmosimus Centro | . šokiams muzika pritaikyta 
Sekretoriui ir visam Centro Komitetui vienybės su LDS klau- Y*8^™8 tautoms. Gries polkas 
Simu ir archyvų kontrolės reikalu. i “us ootaju^

Raportuoja APLA Centro Vice pirmininkas C. Stašinskas. bus įvairi. Visi galės gražiai 
Jis rdportavo žodžiu, kad dirbo nuoširdžiai del organizacijos laiką praleisti.
labo, kad APLA po biskį pradėjo augti ir turtu ir narių skai- Ispani- 
čiumi, kad su kuopomis yra labai gera kooperacija ir jos su jos kovotojams prieš fašizmą. 

, centru gerai sugyvena. Vienbalsiai nutarta jo raportą priimti. I Visi turėtumėm paremt tuos 
. j  a a i  _ t _ •   _ __ i _ i ’ nl’vvnnrlūnu’ rnImi-Raportavo APLA Centro Sekretorius J. Gasiunas. Vienbal

siai nutarta jo raportas priimti su pagyrimu. Raportavo APLA
- Centro Iždininkas J. Jesadavičius.

APLA Centro Pirmininkas J. Gataveckas priešinosi daliai 
raporto ir aiškinosi, kad jis būdamas Centro Komitete niekad 
nesipriešinęs vienybei su LDS. Po plataus apkalbėjimo, vien
balsiai Iždininko raportas priimtas.

Raportavo D. P. Lekavičius už APLA Iždo Globėjus. Iždo
Globėjų bendras raportas priimtas vienbalsiai.

Kiti iždo globėjai raportavo iš savo veikimo. A. žvirblis 
raportavo, kad lankė susirinkimus ir veikė tiek kiek galėjo 
organizacijos labui. Centro knygbs labai gerai vedamos ir 
visos raportuotos skaitlinės atatinka. APLA turtas yra gerai 
ir .saugiai globojamas. Komitetas gerai sugyvena, ir tik kai 
kada randasi nesutikimų su pirmininku.

Iždo Globėjas J. Mažeika raportavo žodžiu, kad komitetas 
veikė gerai ir geriausiai sugyveno, išskyrus pirmininko kai ku
riuos užsispyrimus. *

Centro Pirmininkas J. Gataveckas pasiaiškino, kad jam ne
pamatuotai užmetama. Padiskusavus raportus ir pirtnininko. 
pasiaiškinimą, vienbalsiai raportai priimti. >

Už Redakcinę Komisiją, kuri buvo pereito seimo išrinkta, 
. raportavo Geo. Urbonas ir J. Urbonas. Komisija buvo aplaikius

rezoliuciją iš Laisvės redakcijos nuo APLA 25-tos kuopos neuždirbanti pakanka- 
prieš J. Gatavecką. Komisija surado, kad ta rezoliucija nepama-1 maį; esanti arti bankruto. Bet

kovotojus. Dalyvaudami pikni
ke ir tuo galėsime kiek nors 
paremti.

Gatvekariais važiuojančius 
nuo gatvekarių stoties paims 
busas ir veltui veš į pikniką.

Vieni Streikuoja, Kiti 
Rengiasi Streikan

The Glendale dirbtuvė 
Hommel Co. chemikalų išdir- 
bystės pilnai uždaryta strei- 
kierių, kurie Reikalauja .pripa
žint uniją, pakelti algas ir pa
gerint darbo sąlygas.

Heinz Co. maisto gaminimo 
darbininkai vėl rengiasi strei
kan. Mat, kompanija pirmes
ni© streiko buvo priversta pri
pažint uniją ir pakelti algas, 
bet dabar spyraujasi, nepildo 
savo prižado. Jeigu greitai ne- 
išpildys, darbininkai bus pri
versti streikuoti.

Pittsburgho ir apielinkės 
' gatvekarių darbininkai reika-! 
lauja pakėlimo algų. Kompa
nija nuolatos išsisukinėja. Aiš-

_ Rye Beach Yra Puikios Maudynes, Gražus Parkas, Patogūs Įtaisymai i 
į Rekreacijai. Ekskursantai ten Linksminsis; Kas Maudysis, Kas Žais bei j 
į Veiks ką tik Pasirinks apie Penkias Valandas Laiko. Ant Laivo Bus 
į šokią Valgių ir Gėrimų Pakankamai dėl 2,000 žmonių.
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Laivas Apleist 
New Yorką 

8:30 vai. ryto

Laivas A
Rye Be

5 vai. po

ANT LAIVO BUS ŠOKIAI, GRIEŠ GERA ORKESTRĄ
Ant Manhattan laivos yra puiki vieta šokiams ir visu laiku, nuvažiuojant ir parva

žiuojant, grieš orkestrą ir šoks kas tik norės. 6-šių valandų kelionė jūra.6-šių valandų kelione jūra.

Ekskursija bus 22 d. Rugp.-Augusi
Bilietai jau gatavi, tuojau įsigykite bilietus.

ĮŽANGA $1.25, IŠANKSTO PERKANT BILIETĄ $1.00
tuota, tad nutarė neduoti ją spaudai. Redakcinės Komisijos ra
portas priimtas vienbalsiai.

Astilankė nuo Kom. Partijos atstovas Tom Meyerscough, 
kuris pasveikino APLA Seimo delegatus ir ragino visus darbuo
tis bendrai organizuojant darbininkus į uniją ir kovoti prieš fa
šizmai

Įnešta ir nutarta uždaryti pirmą sėsiją ii’ vėl susirinkti 3-čią 
valandą po pietų del antros seimo sesijos.

(Tąsa bus)

nuodugnus tyrinėjimas paro
do, kad gatvekarių kompanija 
daro didelius pelnus ir pil
niausią gali pakelti algas, 
taipgi numažinti važinėjimo 
kainas. Jeigu tai nepadarys, 
darbininkai grasina streiku.

Pot Works dirbtuvės, ant 
Reedsdale gatvės, visi darbi
ninkai susirašė į uniją ir rei
kalauja pakelti algas ir pripa-

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

Ant Uivo telpa tik 2,000 Žmonių, todėl tuojau įsigykite bilietą
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Draugas Kalvanas
N. KRUŽKOV , Vertė D. M. š.

Leib-Gvardijos, Maskvos Pulko paofi- 
cierius Juozas Kalvėnas prisidėjo prie 
jūreivių ir darbininkų būrio ir nuėjo 
šturmuoti Žieminį Palocių. Jis aukštas, 
vikrus, drąsus,—du metus išbuvęs impe
rialistic karo apkasuose, kas užgrūdino, 
padarė viskam tinkamu kariu, žieminio 
Palociaus paėmimas pasirodė jam leng
vu; lyginant su Stochodo ir Molodečnos 
mūšiais.

Apgulantieji Žiemos Palocių metė pro 
vartus granatas ir tas padarė savo dar
bą. Labai margas buvo gvardiečių bū
rys, kuriame kovojo Kalvanas, bet jis 
drąsiai puolė ant priešo, sulamdė jį, at
metė giliau. Juozas užsirūkė, nusišypso
jo ir tarė draugui:

—Buržujai traukiasi.
Tuom laiku Juozui Kalvanui buvo dvi

dešimts antri metai. Jis buvo nepartiji- 
nis, bet pasiduodamas darbininkiškam 
jausmui pilnai stojo su bolševikais. Jam 
atrodė, kad jie kalba kaip tik tą, apie ką 
jis patsai daug kartų mąstė, ir tokia 
kalba, kuri jam geriausiai yra supranta
ma.

Jis savo patyrimu įsitikino kenksmin
gumą darbo žmonėms imperialistinio ka
ro. Jis žinojo iš savo šeimynos gyvenimo, 
kaip vargsta valstiečiai. Jis mŽfe aplin
kui save darbininkų skurdą ir nutuku
sius veidus buržuazijos spekuliantų ir jis 
išmoko neapkęsti caro režimą ir jo gynė
jus.

Juozas Kalvanas tapo raudongvardie- 
čiu, kovotoju už liaudies reikalus ir tatai 
jam buvo aišku ir suprantama.

Revoliucinis Petrogradas kunkuliavo, 
revoliucijos liepsna nuo jo skleidėsi į vi
sas šalies puses. Petrogradiečiai atmuš- 
dinėjo priešo atakas, naikino kontr-revo- 
liucijos lizdus, būdavo j o naują valdžią. 
Ęetrogradas buvo gimdytojas revoliuci
jos spėkų. Naujas gyvenimas, aiškus 
pilnas pasiūlymų ir kovų atsiskleidė 
prieš Juozą Kalvaną.

Pabaigoj 1917 metų Juozas kartu su 
60 maskviečių užsirašė į specialį būrį. 
Būrys išrinko jį komandierium, kaip 
drąsų žmogų, suprantantį karinius veiks- 
musHr išvyko ant Karelijos sienos.

Raudongvardiečių būrys buvo mažas, 
priešų aplinkui daug, siena pavojum 
kvėpavo. Arti kareliečių kaimelio Gilko- 
ža apsistojo Kalvano būrys. Sniego au
dros sukosi, aplinkui dideli pūtimai, jau
ni raudongvardiečiai saugojo Sovietų 
Respublikos sieną. Susirėmimai su bal
tais buvo kasdieniniai.

Tuom laiku Juozas Kalvanas įstojo į 
Komunistų Partiją. Raudongvardiečiai 
užgyrė jo šį žygį, nes jis buvo gabus 
vadas, jis pasižadėjo tokiu pat būti ir 
partijoj.

Balandžio mėnesį, 1919 metais, kada 
tik pradėjo tirpti sniegas, prasidėjo di
delis baltųjų finų užpuolimas. Kalvano 
būrys atmetė priešų ataką, bet ji buvo 
tik pradžia didelio karo.

Karas ėjo su pasikeičiančiais pasise
kimais,—vieną kartą balti finai priėjo f 
net arti Petrozavodsk©, bet buvo atmesti i 
atgal. Kalvanas su savo būriu išmaršavo 
didelį plotą Karelijos. Raudongvardiečiai 
kovojo iki mirties arba pergalės. Petis 
petin su juom greta kariavo ir jo jaunes
nis brolis—mylimas brolis ir draugas. 
Kartu dalinosi paskutiniu duonos kąsne
liu, kartu ėjo į atakas ant priešo, kartu 
po mūšio miegojo vienu ploščium užsi
kloję. Broliai ir draugai kietai suristi 
revoliucinio nusistatymo.
r Čia buvo pergrupuotos raudongvardie
čių jėgos į Raudonosios Armijos pulkus. 
Baltieji finai pravyti atgal į savo urvus,

išlaisvinta Karelija atgaudinėjo dvasią, 
rinko jėgas. Bet tuom laiku užgulė nau
jas tamsus debesys ant Petrogrado—už
puolė jį generolas Judeničius nuo Esto- 
nijos pusės. Iš Karelijos patraukė Pet- 
rogradui į pagelbą naujai suorganizuoti 
Raudonosios Armijos pulkai ir jų tarpe 
du broliai Kalvanai. Juozas Kalvanas ko
mandavo batalioną Pirmo Pasienio Pul
ko, o jo brolis—Modestas buvo koman
dierium Antrame Pulke. Pareigos per
skyrė brolius.

Antras Pasienio Pulkas išlipo Ligovo 
gelžkelio stotyj. Modestas Kalvanas už
mušamas pirmame mūšyj. Juozo Kalva
no pulkas į Ligovą pribuvo sekančią 
dieną. Čia jam pranešė:

—Vakar buvo užmuštas Modestas Kal
vanas.

Juozas Kalvanas neverkė, ne. Ašarų 
nebuvo ant jo akių. Jis tik kietai suspau
dė dantis ir davė prižadą atkeršinti prie
šams.

Pirmas Pasienio Pulkas ėjo pirmyn ir 
vijo priešus be pasigailėjimo. Ant Kras- 
noje Selo aukštumų, prie Bagunincų ir 
Jamburgo daug kartu Juozas Kalvanas 
vedė į atakas savo batalioną, mušė prie
šą, lindo po kulkų lietum, bet jos “sau
gojo” jį,—brolio mirtis padarė jį negai- 
estingu, dar drąsesniu, žiauriu kovoj.

Generolo Judeničio armija sumušta. 
Juozas Kalvanas didžiavosi, kad jis prie 
to prisidėjo. Bei; kol Judeničius laižė 
savo žaizdas pasislėpęs Estijoj, iš Lenki
jos iššliaužė naujos priešų gaujos. Pra
sidėjo Sovietų Respublikos ir Lenkijos 
karas.

Juozas Kalvanas pateko į eiles 56-tos 
divizijos. Jis čia ištarnavo veik visą So- 
vietų-Lenkijos karą. Kalvanas šturmavo 
Novogeorgevsko (Modlino) fortus, trau
kėsi atgal, didvyriškai pralaukiant prie
šo lanką. Lomža, Osovec, Grodnas, Lyda 
buvo liudininkais drąsių žygių Raudonos 
Armijos 502-ro pulko ir jo komandie- 
riaūs draugo Kalvano.

Dabar Juozas Kalvanas baigęs karinę 
mokyklą ir turįs didelį praktikos paty
rimą yra komandierium divizijos. Jis ka
riniai skūpus žmogus, neiškalbus, kiek
vieną žodį apmąstąs. Ant jo krūtinės 
žvilga trys ordenai.

Divizijos vadas jau 41-nų metų, bet 
jis išrodo senesniu. Už jo pečių didelis 
karinis patyrimas: imperialistinis karas, 
piliečių karas, sunkus fronto gyvenimas. 
Už jo pečių užbaigta Karinė Akademija 
ir 15-kos metų tarnavimas aukštesnėse 
Raudonosios Armijos dalyse.

Juozas Kalvanas komanduoja 72-rą 
diviziją, kuri apsupta pagarba Leningra
do gyventojų. Juozas Kalvanas, buvęs 
valstiečio sūnus, cariškos Leib-Gvardijos 
paoficierius, tapo generolu revoliucijos. 
Jis to atsiekė savo pastangomis, energi
ja, drąsa, protu ir atsidavimu liaudžiai ir 
partijai.

Ir štai, kada jo atmintyj atsiskleidžia 
vaizdai iš piliečių karo, tai Juozas Kal
vanas su ypatinga atyda apmąsto tą lai
kotarpį, kada jis buvo raudongvardiečių 
tarpe, kada jaunų me£ų energiją davė 
revoliucijos pergalei, kada jis mušėsi, ko
mandavo, mokinosi, badavo, vis tam, ka# 
kartą ant visados laimėtų proletarinė re
voliucija. Kada tą prisimena divizijos va
das, tai jis sako:

—Gera mokykla buvo Raudonoji Gvar
dija, puiki tai karo ir politikos mokykla. 
Jos patyrimus mokėsiu panaudoti apgy
nimui laisvos liaudies socializmą būda
vo j ančią tėvynę.

Seattle, Wash.
Birželio 26 d. būrelis drau

gų susirinko pas draugą J. 
Urkaną jo varduvių dienoje ir 
besilinksminant, besisvečiuo
jant drg. K. A. Žukauskas pa
prašė, kad draugai paaukautų 
pagal išgalę Ispanijos liaudies 
kovoms prieš fašizmą. Surink
ta tapo $4.10 ir perduota vie- 

Komitetui Prieš Karą 
izmą.

kavo šie draugai po 50c: 
rkanas, S. Baishin, R. 

po 25c: Mrs. Skuya,

K. A. Žukauskas, T. Ulsky, 
Julia Sitko, A. Goronsky, Ig. 
Kirk, A. Burt, M. Baltrušaitis, 
R. Snider. Smulkių aukų su
rinkta 35c.

Visiems aukautojams tariu 
širdingą ačiū, kad atjaučia 
Ispanijos darbininkų vargus.

M. B.

Dublin, Airija,.liepos 6.— 
Paskutiniais daviniais, į 
Airijos seimą tapo išrinkta 
67 šalininkai prezidento de 
Valeros ir 44 atstovai deši
niojo Cosgrove, seniau bu
vusio prezidento.

Elizabeth, N. J.
Pereitą pėtnyčią, liepos 2 

d., laivu Gripsholm, išvyko 
Lietuvon Domininkas Bočkus, 
gerai žinomas visiems eliza- 
bethiečiams, kuris čia gyveno 
per pastaruosius 45 metus.

Linkime jam laimingos ke
lionės. Rep.

GAUKITE “LAISVEI”

NAUJŲ SKAITYTOJŲ.
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PRANEŠIMA! IŠ KITUR

CHARLES WAYSHVILL
BROCKERT’S ALE DISTRIBUTOR

šiuo antrašu:

1410 Columbia Road,

Korporacijos Prezidentas A. PINKEVICH

ant krū-
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savo vai- 
juos nuo

Baliams, Bankietams,

Reikalui esant kreipkitės

š virtų 
kad jie 
sergantį 
druska;

nuves tiesiai į pikniką.
(159-161)

bus skanių valgių ir gėrimų. Pik
nike dalyvaus ir drg. F. Abekas, 
“Vilnies” redaktorius. Kurie važiuo
sit trekais užsiregistruokite nevėliau 
kaip 8 d. liepos. Iš Cleveland© im
kite kelią Kinsman Rd., No. 422, ku
ris

So. Boston, Mass.
Tel. 2271, i namus 1512 W. Dedham

Brockert’s yra išdirbamas Worcester, Mass.

Visoje Bostono Apylinkėj Pristato Alų Piknikams, 
Vestuvėms

WORCESTER, MASS.
Įvyks svarbus susirinkimas liepos 
d., 29 Endicott St., 7:30 vai. vak. 

Visi ALDLD nariai ir nares, “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojai, rėmė
jai ir simpatikai yra kviečiami da
lyvauti. Turim svarbių dalykų aptar
ti. Šiame susirinkime dalyvaus ir J. 
Bimba. — Liet. Kom. Frak.

(159-160)

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija į Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City į Rye Beach, N. Y.

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

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, liepos 11 d., įvyks pi

knikas spaudos naudai. Pradžia 10 
~ i va]_ ryį0 jr tęsis iki vėlai nakties, 

kad SŪdyn.|yjeįa — Victoria Dance Hall, pra-

168 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

Keisti Medikališki 
Prietarai

Dr. John L. Rice 
New Yorko Miesto

Sveikatos Komisijonierius.
Nors šių dienų medikališko 

mokslo praktika yra tokia pla
ti, kad sergantieji žmonės net 
mažiausiose vietose mūsų šaly
je gali lengvai pašaukti gydy
toją, ir nepaisant mokslo, apš- 
vietos ir civilizacijos milžiniš
kus žinigsnius pirmyn, yra ste
bėtinas daiktas, kad tiek daug 
žmonių vis tiki į visokius keis
tus medikališkus prietarus ir 
juos vartoja kaip tik apserga. 
Randame, kad netik mažų vietų 
žmonės seka juos, bet ir mūsų 
didžiausių miestų žmonės taip 
daro.

ženklus ir viliones, juos nešioja 
tikėdamas taip pasveikti, yra 
netik pavojus sau, bet visai jo 
apylinkei.

Netikėkite tiems visiems prie
tarams, geriaus pasitikėkite sa
vo gydytojui. Jis greičiaus ga
lės patarti, Ikaip sulaikyti ligas. 
Ligų perai* reikalauja stipres
nių būdų jų išnaikinimui, negu 
žmonės randa visokiuose prieta
ruose, vilionėse ir pan.

Cleveland, Ohio, liepos 6. 
—Milicija sustatė kulkas- 
vaidžius prie vartų bando
mų atidaryt Republic Plie
no fabrikų.

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. rengia pikniką, lie

pos 11 d., Llewellyn. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, šokiam grieš Sta- 
rinskų orkestrą. Pikniko vieta labai 
puiki, dideliam pušyne prie “Dan
tį os Swimming Pool.” Kelrodis: nuo 
Pottsville, Route 209 iki tiltuko 
Llewellyn, prie tiltuko yra kelias po 
tiesiai, pavažiavus tuo keliu po kai
rei rasite Swimming Pool, o po tie
siai į kalniuke bus pikniko vieta. Nuo 
Minersville, Route, 901, Llewellyn

i abudu keliu sueina į vieną. 
(159-161)

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 10 d., pas City Hall Plaza, 

North American Committee to Aid 
Spanish Democracy ruošia demon
straciją, 2 vai. po pietų. Bus svarbi 

(demonstracija už uždėjimą embargo 
ant Vokietijos ir Italijos gabenamos 
amunicijos iš Amerikos. Bus pro
testas prieš tas barbariškas šalis, 
kurios mėsinėja Ispanų žmones. Lie
tuviai dalyvaukite. — A. J. S.

(159-161)

Puslapis Penktas

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

j Clement Vokietaitis
ji LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
| Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Sunku tikėti, kad žmonės gy
do dusulį su sriuba 
driežlių piene; arba 
maudo vandens liga 
“mullen’ ’ lapuose su
arba kad apriša gyvus ungurius 
prie vočių.

Daug žmonių vis tiki, kad 
voratinklis, uždėtas ant įpjo
vimo, sustabdys kraujo tekėji
mą, bet mes gerai žinome, kad 
tas tinklas pilnas dulkių ir 
greičiaus gali blogo padaryti o i 
ne gero. Kiti mano, ] 
ta kiauliena ir terpentinas išgy- važiavus pustrečios mylios už Char-

I grin Falls, Ohio, šokiams grieš 
Wyoming Cowboys orkestrą, taipgidys visus įpjovimus, arba kad 

vištos karštas kraujas tikrai 
išgydys gyvates įkandimą, o 
kramtytas tabakas bitės įkan
dimą. Viena motina tymais 
sergančiam vaikui nedavė van
dens atsigerti ir neprausė jo 
veido ir rankų pilnai tikėda
ma, kad jeigu ji taip darys, tai 
vaikas numirs.

O kiek motinų apriša įvai
riausių daiktų aplink 
kų kaklus apsaugoti 
užsikrėtimo ligomis.

Karšti blynai dėti
tinęs išgydyti šaltį ir pančiaka, 
nešiota per visą dieną nakčia 
apvyniota aplink kaklą skau
dančiai gerklei. Net ir sūdyta 
kiauliena apibarstyta juodais 
pipirais aprišta aplink kaklą 
šalčiui.

Daug išmislų vartojama išgy
dymui reumatizmo. Vienas 
žmogus pataria aprišti ran- I 
kos riešą su variniu dratu, 
kitas sako, raudona flanelė ge
ra.

Tas visas- praktikas žmonės 
vadina “lengvomis naminėmis 
gyduolėmis”.

Įvairios tautos turi savo ypa
tingus prietarus. Afrikos žmo
nės tiki, kad jeigu jie pasiliks 
kaulą mirusios giminės, tai tas 
jų gyvastį pailgins; ir kad le
vo dantys apsaugoja savininką 
nuo maliarijos; ir jeigu žmo
gus pameta dantį kovos lauke, 
nepaisant kokiu būdu, kaip il
gai jis laikys tą dantį su sa
vim, tai taip ilgai nepames sa
vo kitų dantų, kad susitrauki
mas pirštinės reiškia, kad pirš
tinės savininkas mirs.

Kada mažas žydukas pameta 
jo pirmutinį dantį, kelis kartus 
aplink apsisuka ir įmeta tą 
dantį į pečių, prašydamas, kad 
sekantieji jo dantys būtų drūti 
ir stiprūs.

Jauna mergina, kuri tiki, 
kad nušluostymas veido mėnu
lio šviesoje išnaikins plėgmąs, 
blogo niekam nedaro ir pavo
jui! nestato savo sveikatos, bet 
sergantis žmogus, kuris netiki 
gydytojams, bet perka visokius

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

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Scranton 

Apylinkėje Piknikas

SEKMADIENI, 18 JULY
VALLEY VIEW PARK 

Inkerman, Pa.

Dalyvaus chorai iš Philadel- 
phijos, Brooklyno, Shenan

doah ir bus Wyoming© 
merginų oktetas

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September 

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

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,

“LAISVĖS” SKAITYTOJAM, KURIU PRENUMERATA 
YRA PASIBAIGUSI

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

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

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

“LAISVES” ADMINISTRACIJA.

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

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

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

Lietuviu Anglių Kompanijų
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 j 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
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Hollanderiai Pasirašė Daugybė Braskiiu ir Žalvario

Sutartį su Unija
J. Hollander & Sons, 

džiausią kailių kompanija 
šaulyje, pasirašė uždaros

Liejyklą Išėjo j Streiką New 
Yorke ir Apylinkėj

Williamsburg Bedarbių 
Judėjimas

pos sutartį su Int. Fur Work-į 
ers Unija, CIO. Sutartį vien
balsiai užgyrė Generalė Pild. 
Taryba savo mitinge, įvyku
siame 
Jackson St., Long Island City.

Sutartis atsiekta į mažiau 
dviejų mėnesių laiką po to, 

.kaip unijos konvencijoj, Chi- 
cagoj, buvo nutarta, kad pir
miausiu ir svarbiausiu unijos 
žingsniu turi būt suorganiza
vimas tos firmos darbininkų.

Sutartis išgauta ne be spau
dimo. Viena šapa, esanti Long 
Branch, N. J., buvo užstrei- 
kuota per 4 savaites, New 
Yorko šapų darbininkai jau 
buvo pradėję generalį streiką, 
atsisakydami dirbti iš tos fir
mos ateinantį darbą.

di-
• St., darbininkai pereitą antra-

I sustreikavo, 4-ri liko šapoj. 
į Nutarė su kitų liejyklų darbi
ninkais bendrai reikalauti ai-

Atlas Fondry, 284 Meserole

pereita antradienį, 9 KV pakėlimo ir unijos pripaži- 
W St I.nng island Cit.v. I mmo, 40 vai. darbo savaitės, 

' - - - -'i'$1.121/2 į valandą, pagelbinin-
kams 65c, už viršlaikį pusan
tro karto daugiau.

Prieš streiką molderiai ga
vo 70c, pagelbininkai nuo 35 
lik 45c.

Nekurtos liejyklos jau strei
kuoja apie savaitė laiko. Ban
doma visas brasines foundres 
ištraukti į streiką. J. K.

Atvyko Smetonos Sporto ir 
“Seimo” Rasiai

deAntradienį laivu lie 
France atvyko į Jungtines 
Valstijas Smetonos fašistinių 
ratelių parinktų sportininkų 
grupė, taipgi tautininkų-fašis- 
tų paskirto Lietuvos “seimo” 
nariai Galvydis ir Kviklys. Su 
jais kartu atvyko “Lietuvos 
Aido” vyriausias redaktorius 
Alantas-Jakševičius. Pastarieji 
sporto vardan vairuos Smeto
nos fašistinės propagandos 
mašiną.

Sportininkų eilėse, apart ki
tų, randasi:

Aleksandras Jakutis, Felik
sas Giedrys, Leonas Baltrūnas, 
Arturas Andriulis, Stasys Sac- 
kus, Zigmas Puzinauskas, Ar
turas Cenfeldas, Vladas Ba- 
kūnas, Anufras Tamulynas, 
Leonas Puskunigis.

Su jais kartu pribuvo pp. 
Augustauskai ir Povilonytė.

Rep.

Turės Išvažiavimą
Lietuvių Radio Valandos 

vedėjas V. Matusevičius ren
gia išvažiavimą 10 liepos, Sun
ken Meadow State Parke. Jis 
ruošiamas vaikučiams, kurie 
dalyvauja jo Radio Vai. Mo
kykloj. Išvažiuos trimis busais 
nuo Piliečių Kliubo, 280 Union 
Avė., 8 vai. ryto. Vaikučiams 
kelionė veltui. Suaugusiems— 
$1.25 į abi puses. Užsiregis- 
truot pas Matusevičių, 390 Lo
rimer St. ar Piliečių Kliube.

Rep.

Maspeth, N. Y
8,šį ketvirtadienį, liepos 

valandą vakaro, Zabielskio 
salėj, 61-38—56th Rd., Mas- 
pethe, įvyks Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 138 kuopos susirin
kimas.

Visi minėtos kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime.

Kuopos Sekr.
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Piknikavo Maynarde
šiemet 
Mass.

visiems

Draugas M. Plepys 
piknikavo Maynarde, 
Jis iš pikniko rašo:

“Geriausi linkėjimai 
iš Maynard, Mass, čionykščia
me “Laisvės” piknike randasi 
tūkstančiai mano senų frentų 
iš visos Massachusetts.”

Negalima kaltinti už pasi
rinkimą ano pikniko, nors “na
mie” turėjome irgi puikų pik
niką su apie pustuziniu tūks
tančių svietelio. Jis ten ilgus 
metus gyvenęs ir smarkiai vei
kęs, tad smagu buvo su te
nykščiais pasimatyti. Rep.

Atgavo Seną Algų Skalę
New Yorko Miesto darbi

ninkai, skaičiuje 90,000, atga-| 
vo seną algų skalę, kuri buvo 
nukapota vardan depresijos.1 
Sąmatų Taryba pereitą trečia-1 
dienį vienbalsiai nutarė at- 
steigti senąją skalę visiems 
uždirbantiems žemiau $5,000 
j metus. Atsteigimas nepalie
čia gaunančių $5,000 ar dau-. 
giau, taipgi paskirtus valdinin
kus.

Birželio 30 d. įvyko Darbi
ninkų Susivienijimo 90 kuopos 
susirinkimas. Organizatorius 
raportavo, kad nuo viešųjų 
darbų paleido 12,500 darbi
ninkų, o pašalpos davimas ne 
toks normalis, kaip buvo du 
metai atgal. Dabar vieną die
ną duoda pašalpą, antrą die
ną atima, ir labai mažai te
gauna.

Delegatas iš antros konven
cijos, įvykusios Milwaukee, 
Wis., raportavo, kad bedarbių 
organizavimas žymiai paaugo 
į vienus metus. Pirmesnėj kon
vencijoj delegatai atstovavo 
25 valstijas, o šiemet —■ 45. 
Tai netoli kita tiek paaugo 
bedarbių judėjimas.

Konvencija iš savo tarpo 
buvo pasiuntusi 120 delegatų 
į Chicago, Ill., pakietuoti.

Čia matėsi didelis skirtumas 
nuo pikieto Johnstown, Pa., 
kur važiuodami į konvenciją 
rytinių valstijų' delegatai buvo 
sustoję. Tą dieną buvo suren
gtas masinis pikietas, kuriame 
dalyvavo apie 40,000 žmonių. 
Nesimatė policijos nei šerifo, 
nei tų gengsterių vigilančių, 
kuriuos kompanijos organizuo
ja prieš pikietus.

Kada nuvažiavome į South 
Chicago, sako delegatas, tai 
radome viską kitaip. Plieno 
dirbtuvės toli laukuose. Ant 
gelžkelių stovi po 8 policistus, 
kurie iškrečia kišenius einan
čių pikietuoti. Pas vieną rado 
lenktinį peiliuką, tai nuteisė 
6 mėnesiams kalėjimo.

CIO Komitetas davė pasus, 
uždėjo ant rankovių ženklus 
ir pasiuntė į pikietavimo vietą. 
Dirbtuvės apgultos policija. 
Delegatas sako, kaip gyvas 
esąs nematęs tiek daug polici
jos. Pikietavę 4 valandas. Esą 
nevalia stabdyti skebų nei 
šaukti skebus ar kokius obal- 
sius. Ir be to pikieto linija 3 
kartus buvo išdraskyta. Bet 
pas darbininkus didelis pasi
ryžimas laimėti kovą ir CIO 
uniją. Kaimietis.

M——imnriii ihm—hiimii !■ nw——atR*

Diamond Jim Bar ant 7th 
Avė. ir W. 42nd St., valgyk
los darbininkai streikuoja jau 
antri metai. Dabar CIO paė
mė streiko vadovybę, padidino 
pikietą ir viskas eina tvarkoj.

London Shoes pardavinėto
jai sustreikavo gegužės 20 d. 
Septinta savaitė bėga streiko 
lauke, o pabaigos dar nesima
to. Kadangi energingai pikie- 
tuojama 14 tos kompanijos 
krautuvių, tad nėra abejonės, 
kad 
liau

Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Radio Dirigavo Trafiką

streikas anksčiau ar vė- 
bus laimėtas, f

Kaimietis.

Vairuotojas—Mašinos 
Smegenys

Automobilius šiandieną yra 
stebėtina mašina. Bet ji nėra 
baigta kol nepridėsi vairuoto
ją. Jis yra mašinos smegenys. 
Be jo mašina nieko nereiškia. 
Vairuotojas atsakomingas už 
mašiną, kaip pats už save. 
Mašina yra žmogaus įrankis, 
bet labiausia komplikuotas ir 
pavojingas. Dėlto jo pastangos 
ją geriausia pažint ir valdyt 
yra padėtos ne veltui. Geras 
vairuotojas tą galingą mašiną 
padaro saugia ir naudinga.

Trafiko Stotis “K.”

Antras Didelis Žingsnis

Tel. St>gK 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

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 įvairiom 
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 5-6181

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi. Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadbriumi.

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 DOMIKA1ČIO
RESTAURACIJA

Laisves” NameBrooklyn417 Lorimer St.,
Darbininkiškų Organizacijų 

Parengimų Sąryšis jau ruošia
si savo antrajam metiniam pi
knikui, kuris įvyks sekmadie
nį, 25 d. liepos.

Sąryšis jau pereitais metais 
turėjo keletą parengimų sve
tainėse ir vieną pikniką Ulmer 
Parke, kur'''būna “Laisvės” pi
knikai. Jokia atskira organi
zacija nebūtų galėjus rengti 
pikniką tokiu plačiu baru, bet 
tas lengvai galima visoms ben
drai. Dėlto, net pirmasis pikni
kas, nežiūrint blogo oro, buvo 
sėkmingas.

Antrasis, aišku, turės būt 
kur kas sėkmingesnis. Bet pri
sidėjusių Sąryšin organizacijų 
narių pareiga smarkiai pasi
darbuoti išanksto tikietų pla
tinime. Dar negavusieji tų ti
kietų, gaukite juos pas savo 
valdybas. Reikia subrust, nes 
laiko liko nedaug, tik pustre
čios savaitės. S. D.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro
5Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&atų. 
Turim puikiai įtaisyti) Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

S 
E Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš

kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

MATEUŠAS SIMONAVIČTU.S
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

rrmrTTnrrTT

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

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

šimtams tūkstančių newyor- 
kiečių ^grįžtant namo iš kem
pių ir rezortų pirmadienio va
karą šio didmiesčio apylinkės 
trafiko diriguoto j ai pirmu kar
tu panaudoja radio važiuotės 
kamšaties palengvinimui. Pa
tarimus, žinoma, gavo tik tu
rintieji radio savo mašinose. 
Nurodinėta mažiau užkimšti 
antraeiliai keliai, kuriais šiuo 
kartu greičiau galima buvo su
grįžt, negu pirmaeiliais.

Iki paskutinių valandų va
karo didelių važiuotės nelai
miu nebuvo.

Patsai didmiestis šiais me
tais išvengė mirčių nuo sprogi
mų, nes jie buvo po bausme 
draudžiami.

šeši gaisrininkai sužeista jų 
trokui susidūrus su busu prie 
Southern Blvd, ir 180th St.

NATURAL - LAX - HERB TEA

HERBS
MEDI IN

1 BOXtn

co
SĄRYŠIO PIKNIKAS

Įvyks Sekmadienį

Liepos (July) 25 dieną, 1937

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

Pradžia 10-tą Vai. Ryto
įvairūs Streikai

Širdingai kviečiame visus dalyvauti z

r
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E
TIKIETAS Iš ANKSTO 30c

PRIE VARTŲ PARKE 40c

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Pirkite tikietus laivo ekskur
sijos, kuri atsibus 22 rugpjū
čio, į Rye Bach Parką. Iškalno 
tikietas $1 į abi puses. Gauna
mi “Laisvės” raštinėj.

PROGRAMOJ DALYVAUS 
KETURI CHORAI

BUS ĮVAIRIAUSIŲ ŽAISLŲ

Penkiolikos metų vaikas 
Anthony San Pietro, 336 Man
hattan Avė., sulaikė pasibai- 

; džiusį arklį, pagaudamas jį už

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

426 SOUTH 5th STREET, 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

Lankėsi “Laisvėje”

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

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

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

Brooklyn© ir Apielinkės Darbi
ninkiškų Organizacijų

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

NEDALIOMIS
Nuo' 10 iki 12 vai. ii ryto

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 8c

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1-mos kuopos susirinki
mas Įvyks ketvirtadienį, 8 liepos, 8 
vai. vakaro, “Laisvės” Salėj, 419 
Lorimer Street, Brooklyne.

N. N.

Frank Walsh, kuris atidari
nėjimu Šv. Kazimiero ir kitų 
“Šventųjų” dėžučių bažnyčio-i 
se “uždarbiavo” sau duonelę, ’ . . .
nuteistas į Sing Sing. Jis sakė- apynasrio. Būriai susiedų, ku- 
si vogęs iš perdidelės “savi- 1 rių vaikam gręsė* pavojus, su- 
garbos” negalėdamas prašyt I sirinko sveikinti drąsų vaiką, 
išmaldų. Jis biskį sužeistas.

Trečiadienio ryta aplankė 
“Laisvės” įstaigą d. E. Dro- 
bienė, chicagletė veikėja, kuri 
čion atvyko “Laisvės” pikniko 
nroga. Sykiu su ja lankėsi 
“Laisvės” skaitytojas d. Slan- 
čauskas iš Elizabeth, N. J., 
nas kurį viešnia apsistojus. 
Drg. Drobienė ketina grižt 
Chicagon ateinantį sekmadie
nį. Rep.

PARDAVIMAI
Labai gera proga įsigyt biznį. Par

siduoda grocemė lietuviais ir lenkais 
apgyventoj vietoj, šalę parko. Par
davimo priežastis yra, kad savinin
kas guli Valstijos Ligonbutyje jau 
9-tas metas, o jo žmonai per sunku 
vesti biznį. Kreipkitės pas Mrs. No
ra Wallace ir Petras Kregždys, 104 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Sekma
dienį po piet kreipkitės pas: Petras 
Kregždys, 57 So. 1st St., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 3, vienais laiptais į viršų.

(159-164)
Parsiduoda automobilius 1930 m. 

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

(158-160)

Littmann’s didelės depart- 
mentinės krautuvas, prie 40- 
41st gatvių ir Broadway, N.Y., 
pardavėjos streikuoja penkta 
savaitė. Krautuvę pikietuoją 
keturios jaunos merginos ir 
taip energingai šaukia į einan
čius krautuvėn, kad net grau
du darosi klausant jų skam
bančių balselių.

Policistai stovi nosis nukorę 
ir ramiai palaiko tvarką.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barber i ai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

CINAL

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

i

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N
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