
KRISLAI
Kanadiečiai Ispanijoj. 
Laiškai Mūsų Kovotojam. 
Drg. šarangovičiaus

Kalba.
Benediktas Arnoldas.
Vasarinės Vakacijos 

ir Spauda.
Rašo B. Mizara.

Kanados lietuvių savaitraštis 
“Liaudies Balsas” praneša, kad 
šiomis dienomis iš tos šalies iš
vyko Ispanijon trys lietuviai: 
P. Bepirštis, E. Zdanis ir B. 
Alksnis.

“Jei ne dabar, tai paskui 
reiks kovoti prieš fašizmą,” pa
reiškė šitie vyrai “L. B.” atsto
vui.

Jie pasirengė kovoti prieš fa
šizmą dabar.

“Laisvės” angliškam skyriuj 
įvedama specialis skyrius, ku
riame tilps amerikiečių lietu
vių jaunimo laiškai lietuviams 
kovotojams Ispanijoj.

Tėvai, pasakykit savo vai
kams, kad jie rašytų tokius laiš
kus. Tegu parašo, kas darosi 
jų kolonijoj, ką jie mano apie 
mūsų kovotojus Ispanijoj, ir ki
tus dalykus.

Mūsų jauni kovotojai Ispani
joj nori žinoti, ką veikia jų 
draugai ir prieteliai pasilikę na
mie.

Nepaprastu susi domėjimu 
skaitau “Raudonajam Artojuj” 
kalbą, sakytą Baltarusijos Ko
munistų Partijos Centralinio 
Komiteto sekretoriaus d. šaran- 
govičiaus nesenai įvykusiam 
plenume (Minske).

Po jo kalbos sekė diskusijos, 
kuriose buvo griežtai smerkia
ma tūlų partijinių žmonių ap
sileidimas, t r u m pregiškumas, 
budrumo stoka santikyj su nu- 
maskavimu priešų, nešiojan
čių partinį bilietą, bet dirban
čių niekšiškus darbus.

Kandidatu į BKP CK Biurą 
įeina ir d. A. V. Augustaitis, 
lietuvis bolševikas, andai ap
dovanotas Lenino ordenu.

Amerikos Laikraštininkų Gil
dijos prezidentas Heywood 
Broun vadina Wm. Greeną 
“Benediktu Arnoldu.”

Benedict Arnold buvo išdavi
kas Amerikos revoliucijos An
glijai. Tūlą laiką Arnold gerai 
kovojo už revoliuciją ir prarado 
kare koją. Bet paskui jis pata
po šnipu. (Lapkričio revoliuci
joj tokiu išdaviku likosi L. 
Trockis).

* Kodėl Wm. Green vadinamas 
Benediktu Arnoldu?

Todėl, kad jis, eidamas par
eigas Amerikos Darbo Federa
cijos prezidento, gina kapitalis
tą interesus, išdavinėja darbi
ninkų reikalus jų priešams.

Mūsų draugai farmeriai tu
rėtų daugiau rašyti žinių “Lais
vei” apie savo reikalus.

Mes norim, kad tarp farme- 
rių ir darbininkų viešpatautų 
sąlydus bendradarbiavimas. Bet 
kaip tas bendradarbiavimas 
bus, jei nepažinsim kiti kitų 
reikalų?

Lietuvių farmerių yra daug; 
daugelis jų skaito “Laisvę” ir 
“Vilnį.”

Jų uždavinys supažindinti 
mūsų kitus skaitytojus su pa
dėtimi farmeriuose.

Ar vasarinės vakacijos gali
ma išnaudoti skleidimui ap- 
švietos ir stiprinimui mūsų 
spaudos ?

Drg. Stripeika sako: “Taip, 
galima.”

Jis tą įrodė faktais—prisiųs- 
damas “L.” prenumeratų, gau
tų savo vakacijų metu. Jis tu
rėjo vakacijas Conn, valstijoj.

Iš visų Amerikos liberalų, 
man rodosi, bjauriausiai sūre- 
akcinėjo Oswald G. Villard, bu
vusia “The Nation” leidėjas ir 
redaktorius.

Tą žmogų, matyti, bus užpuo
lusi trockistinių bacilų ruja.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams
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Didele Ispanijos Res- 
publikiečių Pergalė 

Madrido Fronte
LIAUDIEČIAI UžėMe VILLANUEVĄ, SUĖMĖ 

NELAISVĖN DAR ŠEŠIS ŠIMTUS PRIEŠŲ
Madrid. — Ispanijos res-9

publikos armija sukriušino 
fašistų liniją ir užėmė Villa
nueva del Pardillo, apie 12 
mylių į vakarus nuo Mad
rido, ir suėmė dar 600 prie
šų į nelaisvę.

Nuo pat pradžios karo su 
fašistais respublika dar ne
varė tokios smarkios ir pla
čios ofehsyvos prieš juos, 
kaip dabar.

Visą pereitą savaitę res- 
publikiečiai laimėjo perga
lę po pergalės Madrido 
fronte. Manoma, kad ši 
audringa ofensyva privers 
fašistus ištraukt didelę dalį 
jų karinių jėgų iš Baskijos, 
ir tuo būdu liks išgelbėta 
Santander ir Asturija nuo 
italų juodmarškinių, nazių, 
maurų ir gen. Franco fašis
tų, šiaurėje.

Per nepilnai du mėnesius, 
naujoji liaudiečių valdžia su 
Negrinu priekyje visiškai 
perorganizavo savo armiją 
ir oro laivyną, pasmarkino 
karinės pramonės veikimą; 
nežiūrint nazių ir Italijos 
karo laivų blokados dasipir- 
ko daugį karo reikmenų iš 
užsienių ir subudavojo sau 
didžią kovos mašiną, — sa
ko New Yorko Times ko
respondentas Herbert L. 
Matthews! Per ištisas sa
vaites plaukė respublikie- 
čiam kareiviai, kanuolės ir 
įvairios karinės medžiagos, 
kad tūkstančiai trokų net 
kelius užkimšdavo. Lėktu
vai tuzinais karpo orą virš 
fašistų linijų, bombarduoja 
jų koncentracijos punktus 
ir apkasus, kada tik nori, ir 
tuo būdu vėl įrodo, kad cen- 
tralinėje Ispanijoje lojalis- 
tai (liaudiečiai) dar tebe
viešpatauja ore. Liaudie
čiai turi daug tankų, daug 
kanuolių ir daugiau kariuo
menės negu kada pirmiau 
šiame kare.

Tiesioginis r e s p ublikos 
tikslas šioj ofensyvoj yra 
paliuosuot Madridą nuo da
lino apsupimo iš fašistų pu
sės.

Užsieniniai karo žinovai 
pripažįsta, kad respublikie- 
čių ofensyvos planai puikiai 
sutaisyti ir juos vykdo ge
nerolas Jose Miaja su pul
kininku Vincente Rojo, vir
šininku generalio štabo.

Fašistai šį kartą nežino
jo, kur, būtent, respublikie
čiai pradės savo ofensyvą. 
Tuo būdu fašistai liko nu
stebinti, kuomet savaitė at
gal respublikiečiai ūmai 
juos šturmavo Sesenos sri
ty j, už 28 mylių į pietų ry
tus nuo Madrido.

Fašistų Blofai
Hendaye, Franciįos-Ispa- 

nijos pasienis.—Fašistai pa
sakoja, būk jų armija “vi
sur sumušus respublikie- 
čius” Madrido fronte ir būk 
fašistai nukovę 4,000 val
džios kareivių mūšiuose 
prie Villanueva ir Barrio 
Lucero. Associated Press, 
žinių agentija, tik su pašai
pa perduoda tokį fašistų pa
sigyrimą.
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Plieno Streikierių Lai* 
mėjimas pries Sheet 
And Tube Kompaniją

Indianapolis, Ind.—Tarpi
ninkaujant Indianos valsti
jos gubernatoriui M. Cl. 
Townsend’ui, tapo padaryta 
laikina sutartis tarp Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komiteto ir Youngstown 
Sheet and Tube kompanijos. 
Todėl komitetas pašaukė at
gal darban apie 8,000 dar
bininkų, streikavusių prieš 
kompanijos fabrikus East 
ir South Chicago.

Ta kompanija, kuri pir
miau sakydavo, kad nieka
da neisianti į jokias dery
bas su CIO plieno darbinin
kų unija, jau pradeda de
rėtis su šia unija.

Apskričio plieno darbi
ninkų organizavimo direk
torius Van A. Bittner jau 
šioj laikinoj sutartyj mato 
darbininkų laimėjimą. Tai 
panaši sutartis kaip pir
miau padarytoji tarp In
land Plieno kompanijos ir 
streikierių.

Darbininkai reik alau ja 
rašytos sutarties iš Youngs- 
twon Sheet and Tube Plie
no kompanijos; o kompani
ja padarė tokį pareiškimą 
Indianos gubernatoriui:

Kompanija pilnai sutin
kanti su nustatymais Šalies 
Darbo Santikių Akto; kom
panija derėsis su Plieno 
Darbininkų Organizavimo 
Komitetu dėlei bendros su
tarties su plieno darbinin
kų industrine unija; sutiks 
mokėti tokias algas, kokias 
gauna kiti plieno pramonės 
darbininkai tame apskrityj; 
įves aštuoniu valandų darbo 
dieną, 40 valandų darbo sa
vaitę ir mokės pusantro sy
kio daugiau už viršlaikius.

Kompanija n e p ersekios 
ir neskriaus jokio darbinin
ko už jo priklausymą bet 
kokiai darbo unijai. Nuo 
seniau dirbantiems darbi
ninkams pripažįstama pir
menybė pasilikti darbe 
prieš naujokus. Skundai ir 
ginčai bus sprendžiami per 
darbininkų o r g a nizacijos 
atstovų derybas su samdy
tojais.

Kompanija duos apmoka
mas vakacijas (atostogas) 
darbininkam, kurie išdirbo 
jai virš 5 metų; bet jei ku
rie darbininkai norės dirbt 
užuot imt vakacijas, tai 
jiems bus užmokėta regulia- 
rė alga ir dar pridėta ap
mokėjimas Už vakacijų lai
ką.

Plieno darbininkų orga
nizatorius Bittner sako, kad 
jeigu kompanija nenorėtų 
vykdyt tų prižadų, tai jis 
pasistengs, kad Indianos 
Darbo Santikių Komisija 
priverstą kompaniją išpil
dyt jos žodį.
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BALTIKO ŠALIŲ SVEČIAI MASKVOJ Antras Sov. Lėktuvas
Švedijos Minister; Priėmė Litvinovas su Žmona; o Amerikos 

Radio Skelbė, būk Ji Suimta kaip Sovietų Priešė!
Maskva. — Atsilankė Šve

dijos užsieninis ministeris 
Richard J. Sandler; valdiš
kai buvo priimtas Kremliu
je, Sovietų vyriausybės cen
tre. O diplomatiškai-drau- 
giškam jo priėmime buvo 
iškelta pokilis rūme Sovie
tų užsienių reikalų ministe
rijos, kur svečią vaišino už
sieninis komisaras Maksim 
Litvinov ir Litvinovo žmo
na, liepos 9 d.

O tik kelios dienos pirm 
to amerikinis radio skel
bė, būk “Sovietai areštavę 
Litvinovo žmoną kaip kontr- 
revoliucionierę” ir būk Lit
vinovas “išsižadėjęs jos ir 
prakeikęs” kaipo Sovietų 
priešininkę!

Svečiuosna a t s i 1 a nkęs 
Švedijos ministeris Sandler 
yra s o c i a 1 d e m okratas, 
Markso “Kapitalo” vertėjas 
į švedų kalbą.

Apsidirbus su Išdavikais, SSRS Yra Juo 
Stipresnė, Sako Užsienių Korespondentai

London.—Kai kurie poli-1 New Yorko Times kores- 
tiniai spėjikai, daugumoj pondentas iš Londono, lie- 
įkvėpti nazių spaudos, tikę- pos 11 d. Jis sako, kad spė- 
josi, būk “ateinąs galas” liojimai apie “ateinantį ga- 
Stalino vadovaujamai So- lą Stalino valdžios" 
vietų valdžiai. Jie manė, paremti ne faktais, bet troš- 
kad sušaudymas aštuoniu kiniais ir (atžagarei viško-

” buvo

išdavikų komandierių, Ja- mis) viltimis, 
ponijos ir Vokietijos šnipų 
būk tai reiškiąs Sovietų 
valdžios vidujinį “krikimą” 
ir silpnumą santikiuose su 
užsieniais.

Panašiai per keletą savai
čių rašė ir specialiai New 
Yorko Times koresponden-

Šis korespondentas pabrė
žia, kad apsidirbimas su 
šnipais-išdavikais - trockis- 
tais ne nusilpnino, bet su
stiprino dabartinę Sovietų 
vyriausybę.

Kaip šis, taip kiti užsie- 
tai, vadinami “politikos ži-1 niniai korespondentai ma- 
novai” iš Londono. Bet jie,to dar didesnį Sovietų val- 
apsiriko. Tą jų klaidą da- džios sąly durną. ir ramų 
bar atžymi taipgi specialis žmonių pasitikėjimą jąja.

Trečias Teisinas prieš Chinai Pasiryžę Atmuš- 
Scottsboro Jaunuolius ii Japoną Įsibriovimą
Decatur, Alabama. —Pir

madienį prasidėjo jau tre
čias teismas bėgyj šešių me
tų prieš Scottsboro negrą 
jaunuolį Clarence Nor riša. 
Jis su kitais aštuoniais 
scottsboriečiais negrais jau
nuoliais jau du sykiu pir- 
mia buvo nusmerkti mirt. 
Prieš juos sudaryta sąmok
slas, būk jie dvi “bom_au- 
jančias” baltas pasileidėles 
užpuolę žagint tavoriniame 
traukinyje.

Per pastangas Tarptauti
nio Darbininkų Apsigyni
mo, Komunistų Partijos ir 
kitų darbininkiškų organi
zacijų jau du kartu šalies 
Vyriausias Teismas panai
kino mirties nuosprendžius, 
kuriuos Alabamos teismai 
buvo išnešę prieš tuos ne
kaltus berniukus. Bet dabar 
Alabamos valstijos fašistuo- 
jantis teismas vėl stengiasi 
pasiųst juos elektros kėdėn.

Wash! ngton. — Šiemet 
Jungtinėse Valstijose birže
lio mėnesį gyvenimo reik
menys buvo pusšešto nuo
šimčio brangesnės negu per
nai tą patį mėnesį.

Kiti Baltiko Svečiai
Pereitą mėnesį MaskvojI 

lankėsi Latvijoj; užsienių. LAKŪNAI PASIRYŽĘ BE APSISTOJIMO PASIEKT
reikalų ministeris V. Mun- 
ter, vadas Pabaltijo valsty
bių bloko, ir buvo priimtas 
paties J. Stalino. Buvo po
litinių svečių ir iš kitų kra
štų, prieinančių prie Balti
jos Jūros.

New Yorko Times korės-
pondentas Harold Denny 
tame savo pranešime taip
gi atžymi draugiškus Fini- 
jos (Suomijos) santikius su 
Sovietais po to, kai rinki- 

! muose tapo sumuštas fašis
tinis Finijos prezidentas P. 
E. Svinhufvud. Jis sako, 
jog, užsimezgus draugišku
mo ryšiam tarp Baltiko ša
lių ir Sovietų Sąjungos, tai 
Hitleriui ne taip lengva bū
tų paverst Baltijos jūrą 
“naziu ežeru.” v

Tientsin, Chinija, liepos 
12. — Japonija tūkstančius 
savo kariuomenės permetė 
iš Manchukuo per sieną į 
šiaurinę Chiniją karui Pei- 
pingo srityj. — Peiping.yra 
senoji Chinijos sostinė, pir
miau vadinama Pekinu.

Japonija persiuntė jau 
septynis pilnus savo karei
vių traukinius per Chinijos 
sieną, šeši Japonijos karo 
laivai atplaukė į Chinijos 
uostus.

Chinijos kariuomenė ati
dengė šūvių ugnį prieš ja
ponų pozicijas į vakarus 
nuo Peipingo.

Japonijos armija užėmė 
Chinijos geležinkelio trau
kinių stovyklą Shanhaikwa- 
ne, pasienyj, ir užgrobė ten 
buvusius lokomotyvus ir va
gonus.

Chinijos kariuomenė su
šaudė daugumą japonų bū
rio, kuris bandė pereiti ge
ležinkelio tiltu per Yingtin 
upę; chinai daugelį priešų 
iškapojo dideliais savo kar
dais, o kitus nuvijo šalin. 
Tiesioginė durklų ir kardų 
kova siautė dvi valandas.

Shanghai. — Įvyko susi-

Skrenda iš Maskvos 
Per Polių j Ameriką

SAN FRANCISCO Už 6,000 MYLIŲ
----------------------- ' 3 Maskva, liepos 12. — So

vietų lėktuvas ANT-251, 
vairuojamas “oro tūzo” Mi
chailo Gromovo, išskrido iš 
Maskvos į Jungtines Valsti
jas. Skrenda taipgi per 
šiaurės ašigalį, kaip ir pir-

Katalikai Šaukia Pro- 
testonus į Suvienytą

Frontą Prieš Nazius
Berlin. — Katalikų baž

nyčia liepos 11 d. pakvietė 
protestonų bažnyčią į suvie
nytą frontą prieš hitleriz- 
mą, kurį vadina “Antikris
tu.” Katalikų tikybos vir
šininkai išreiškia didelį pa
sitenkinimą, kad protesto
nų bažnyčia taip stipriai 
priešinasi nazių diktatūrai 
religiniuose dalykuose, ir 
sako: “Jeigu visi būsime iš
tikimi krikščionių tikybai, 
viskas bus gerai. Visi krik
ščionys turi neatlaidžiai iš
vien kovot prieš Antikris
tą” (nazizmą).

Amerikiečių, Anglų ir Airių 
Liuosnorių Karžygiškumas

Madrid, liepos 12. — A- 
merikiečių, anglų ir airių 
liuosnoriai kariautojai prieš 
fašistus pirmauja kaipo 
atakuotojai fašistų visame 
Madrido fronte, — praneša 
United Press.

Walter Garland, newyor- 
kietis negras komandierius 
tų liuosnorių kulkasvaidi- 
ninkų kuopos, dabar sužei
stas, sako:

“Amerikonai, anglai ir ai
riai liuosnoriai kovojo kaip 
velniai, išmušdami fašistus 
iš vieno apkaso po kito ir 
durklais varstydami prie
šus.

“Fašistai apkasuose turė
jo daugybę kulkasvaidžių, 
kad kiekvieniem keturiem 
jų vyram išėjo po kulka; 
svaidį. Tačiaus liuosnoriai 
respublikos gynėjai ranki
nėmis granatomis ir durk
lais šturmavo ir ėmė prie
šų apkasus vienus po kitu.”

Kovos įnirtime daugelis 
liuosnorių per tris dienas 
beveik negavo pasilsėti ir 
pritrūko jiem maisto ir 
vandens. Tačiaus jie kovojo 
kaip liūtai, ką patyrė Unit
ed Press korespondentas iš 
pasikalbėjimų su sužeistais 
amerikiečiais, anglais ir ai
riais liuosnoriais.

Jerusalem, liepos 12. — 
Susikirtime tarp karinome; 
nės ir arabų Jezireh srityj 
tapo užmušta 6 iki 20 asme
nų.

rinkimas atstovų nuo visų 
tautinių ir liaudiškų Chini- 
jos partijų. Nutarė suvie
nytomis jėgomis mušt japo
nus įsiveržėlius laukan iš 
Chinijos. Tarp delegatų bu
vo du ir nuo Chinų Raudo
nosios Armijos.

Manila. — Garsus liau
dies generolas Tsai Ting- 
kai,^ kurio vadovybėje buvo 
karžygiškai atremtas japo
nų užpuolimas ant Shang- 
hajaus 1932 m., dabar vėl 
siūlosi sugrįžt Chinijon ka
rui prieš Japoniją.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!

masis lėktuvas, kuris per
eitą mėnesį atlėkė į Vanco
uver}, Washingtono valst.

Su Gromovu skrenda pa- 
gelbininkas lakūnas And
rius Jumošev ir navigato
rius Sergius Danilin, pro 
kelio tėmytojas ir nurodinė
to j as.' Jie tikisi be apsisto
jimo pasiekti San Francis
co, už apie 6,000 mylių nuo 
Maskvos.

Gromovo lėktuvas pakilo 
iš Čelkovo aikštės: 3:24 vai. 

'pirmadienio rytą. • Pagal 
New Yorko laiką tatai bū
tų 8:22 vai. sekmadienio va
kare. Lėktuvas tokios rū
šies kaip ir pirmasis, ku- 
riuom Valerius Čkalov, G. 
Baidukov ir A. Beliakov at-
skrido į Vancouver}.

E X TRA!
Ispanijos Liaudiečiai žy

giuoja Pirmyn
Madrid, liepos 12. — Is

panijos respublikiečiai per-v 
kirto fašistų kelia iš Madri
do srities į Toledo ir žy
giuoja linkui Estremadura 
vieškelio; tūkstančiams fa
šistų kareivių gręsia atkir
timas ir apsupimas.

Per šešias dienas liaudies 
armija atėmė iš fašistų še
šis miestelius ir 10 ketvir
tainių mylių plotą, Madrido 
fronte.

Liaudiečiai užimdami Vil
lanueva suėmė 900 priešų, o 
ne 600, kaip buvo pirmiau 
pranešta. Čia jie taip pat 
pagrobė nuo fašistų daug 
šautuvų, dvi prieš-tankines 
kanuolės, 11 kulkasvaidžių 
ir amunicijos ir maisto san
dėlius. Puikiai atsižymėjo 
prieš-fašistinių italų liuos
norių brigada mūšiuose 
prieš generolo Franco armi
ją.

Vežami Madridan belais
viai, sugniaužtais iškeltais 
kumščiais sveikino liaudies 
frontą.

Respublikiečių komahdie- 
rius Miaja pareiškė, kad da
bar perorganizuota, disci
plinuota ir gerai įrengta 
liaudies armija atkariaus 
visą Ispanijos žemę nuo fa
šistų.

Washington. — Mokesčiai 
nuo pelnų sudaro 46 pro
centus visų valdžios iždo 
įplaukų.

ORAS
Šį antradienį būsiąs vė

sesnis oras ir laukiama kiek 
lietaus New Yorke ir New 
Jersey, kaip spėja New 
Yorko Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
85 laipsnių. Saulėtekis 5:35; 
saulėleidis 8:28.
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Reakcionieriai Neriasi iš Kailio
Amerikos darbo masės organizuojasi į 

industrines unijas vadovybėj Komiteto 
Industriniam Organizavimuisi (C. I. O.). 
Tas varo į pasiutimą reakcionierius, dar
bo žmonių išnaudotojus, visus atžagarei
vius ir fašistinius elementus. Jie šau
kia isterikų balsu.

Pietinių valstijų išnaudotojų organas 
“The Macon Telegraph” praeitą mėnesį 
net teroru grūmojo prezidentui Roose- 
veltui, o dabar vėl šaukia: “Sunaikinti 
Roosevelto-Lewiso suokalbį pirma, negu 
jis gaus daugiau atsiekimų.” Ten pat jie 
apšaukia Rooseveltą ir Lewisa “raudo
naisiais.”

Mes žinome, kodėl tokis pasiutimas ap
ėmė pietinių valstijų išnaudotojus. Jie 
turi ko siusti prieš darbo žmonių orga- 
nizavimąsi į industrines unijas, nes žino, 
kad organizuoti darbininkai nesiduos 
taip išnaudoti.

Prezidentas ir Skautai
Į Washingtoną susirinko 26,000 Ame

rikos vaikų skautų (scouts), kurie turė
jo suvažiavimą ir paradą. Vaikai, apsi
rengę skautų drabužiais, vadovaujami 
3,000 suaugusių skautų, parodavo Con
stitution gatve. Prezidentą^, Roosevelt, 
jo žmona ir kiti artimi žmonės peržvel
gė skautų eiles. Jų tarpe buvo skautų iš 
kitų 25 šalių.

Mes nieko neturime prieš jaunuolių or- 
ganizavimąsi, bet žinome, kad dabarti
niai skautų vadai juos auklėja ne vien 
patriotinėje dvasioje, bet ir imperialisti
nėje. Jauniems berniukams įkalama į 
galvas, greta su meile savo šalies, dide
lė neapykanta kitų. Jaunuoliai mokina
mi mylėti savo kraštą ir tuo pat kartu su 
panieka žiūrėti į kitas šalis ir tų šalių 
gyventojus.

Tokis mokinimas yra žalingas. Jis su
daro dirvą tautiniam pasidalinimui, pa
stoja kelią tarptautiniam darbo žmonių 
apsivienijimui ir bendrai kovai už visų 
dirbančiųjų reikalus. Šioje šalyje Jau
nųjų Pionierių organizacija ir su ja su
sirišę kitos vaikučių organizacijos, kaip 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo jau
nuolių skyrius, tai organizacijos, kurios 
auklėja savo narius, kad jie, mylėdami 
savo kraštą, kartu turėtų teisingą atsi- 
nešimą ir į kitas šalis ir jų gyventojus.

Veidmainių Kalbos ir Darbai
Dabartiniu laiku tarptautinėj politikoj 

ir diplomatijoj tarp imperialistų ir faši
stų diplomatų viešpatauja didžiausia 
veidmainystė. Japonijos imperialistai 
sutiko tartis su Sovietais dėl salų Amū
ro upėj, ištraukė kariuomenę, bet kaip 
tik iš ten buvo atitraukta raudonarmie
čiai ir Sovietų karo laivai, taip greitai 
japonai susikraustė ant tų salų ir užmir
šo savo sutartį.

Italijos fašistai, nepasitenkinę užka
riavimu Ethiopijos, veda karą prieš Ispa
nijos liaudį. Jie planuoja Italiją pavers
ti į didžiausią valstybę, atimdami nuo 
Anglijos ir Francijos kolonijas Afrikoje. 
Italijos fašistai iš Libijos ir Italijos ra
dio bangomis nuolatos kursto prieš Ang
liją arabus ir kitas kolonijų tautas. Bet 
kartu veik kas mėnesis duoda “garbės 
žodį,” kad daugiau to nedarys.

Japonijos, Lenkijos ir Vokietijos fašis
tai trokšta karo, nes jo pagelba mano 
atplėšti tam tikrus Sovietų Sąjungos 
kraštus ir juos pavergti, bet kartu šau
kia, būk jie norį taikos.

Anglijos imperialistai bijosi Ispanijos 
Jiaudiečių laimėjimo ir kartu bijo perdi-

Industrinės Kovos
Vargiai kada Jungtinėse Valstijose 

buvo tiek daug streikų, kaip dabar. Iš
naudotojai ir reakcininkų spauda šaukia, 
būk tai “raudonųjų” darbas. Šauksmai 
šauksmais ir pasiliks. Streikus iššaukia 
didelė paskuba, mažos algos, blogos dar
bo sąlygos, žiaurus darbdavių apsiėji
mas su darbininkais. Žinoma, auga dar
bo žmonių ir klasinis susipratimas, kas 
iššaukia organizavimąsi į unijas ir poli
tinį veikimą.

Eilėj miestų streikuoja plieno darbi
ninkai. New Yorke streikavo 35,000 lai
krodininkų, kurių streikas apėmė 1,500 
dirbtuvių ir fabrikėlių. Staten Islande 
streikavo laivų budavojimo darbininkai. 
Seattle mieste streikuoja laikraštininkai 
ir “The Star” darbininkai. Streikas ap
ima nemažai įvairių darbo šakų. Dabar 
yra apie 150,000 darbininkų kovos lauke.

Išnaudotojai griebiasi reakcioniškiau- 
sių žingsnių. Jie prisisamdė žmogžu
džių, kurie šaudo į streikierius. Bet nei 
samdyti žmogžudžiai, nei Nacionalė Mi
licija negalės darbo žmonių kovas su
laikyti.

United Automobile Workers 
Konvencija

Tikrai nepaprastos svarbos bus United 
Automobile Workers konvencija, kuri 
šaukiama rugpjūčio 23 d., Milwaukee, 
Wis. Ta unija išaugo meteoriškai—be
veik iš saujelės narių pora metų atgal, 
šiandien gali didžiuotis kokiais trimis 
šimtais tūkstančių. Išskyrus Fordo fab
rikus, unija turi paklupdžius ant kelių 
beveik visus automobilių pramonės mag
natus.

Tiesa, unijos viduje susiduriama su 
rimtomis problemomis, kaip vadovybės, 
taip streikų vedimo taktikos klausimais, 
tačiau tos problemos bei “ligos” yra au
gimo problemos. Busimoji konvencija, 
mes tikimės, kai kurias tų problemų iš
ryškins ir išris.

Unijos kolektyve vadovybė, unijos ei
lių vienybė, unijos kovingumo išlaikymas 
ir tinkamas atmušimas “raudonojo bau
bo” šinkorių—štai ką turėtų duoti ši 
United Automobile Workers konvencija.

X ...............

Apkaltinimai Katalikų Spaudai 
ir Kunigams

Amerikonų katalikų angliškas laikraš
tis “The Catholic Worker” (liepos mėn.) 
deda Anglijos kunigo F. H. Drinkwater 
kaltinimus katalikų spaudai ir kunigams 
dėl jų atsinešimo į Ispanijos civilį karą. 
Trumpoje sutraukoje kaltinimai yra šie:

1. Katalikų bažnyčios laikraščiai ne tik 
palaiko generolą Franco, bet visai pasi
davė karo laikų propagandai. Jie, “vie
toje parodyti tikro katalikiško pakantru
mo,; teisingumo ir labadarybės, sėja nea
pykantą ir kerštą.”

2. “Vietoje bandymo.laikyti religiją už
karo sienų ir virš karo, jie daro viską, 
idant įvelti religiją giliausia į karą, per
statant jį karu už Dievą,, kurį kiekvienas 
katalikas turi remti.”'

3. Tiksliai klastuoja ir skleidžia fak
tais neparemtas pasakas apie žiauru
mus, neva lojalistų teritorijoje papildy
tus, idant tuom sukelti neapykantą ir 
kerštą prieš juos.

4. Tie laikraščiai bjauriai išniekina 
tuos katalikų kunigus, kurie nepalaiko 
gen. Franco pusės.

5. Jie tiksliai paslepia tą faktą, jog 
įvairiose šalyse randasi daug katalikų, 
kurie atsisako palaikyti gen. Franco.

6. Jie visais būdais bando paslėpti fa
šistų kruvinus darbus per sunaikinimą 
Ispanijos katalikų šventojo miesto Guer
nica.

Tai labai rimti kaltinimai, padaryti ka
talikų kunigo ir atspausdinti katalikų 
laikraštyje. Ką dabar į tai atsakys mū
sų klerikališki “Darbininko,” “Draugo” 
ir “Amerikos” redaktoriai? Ar jie per
spausdins šiuos katalikų spaudai ir ka
talikų kunigams kaltinimus iš katalikiš
ko “The Catholic Worker?”

Galima buvo numatyti iš-|bsti akompanuodama chorui, 
anksto, kad šįmetinis “L.” pik-■ tai pasišventus jaunuolė cho- 
nikas Brooklyne bus didesnis 
už visus buvusius piknikus.

ši, 6000 žmonių, masinė su
eiga atžymėjo dabartinę pa
saulio situaciją, kurioje Tau
tų Lyga sugriuvo, kapitalisti
nių valstybių santikiai kasdien 
griežtėja už kolonijų pasidali
nimą, už pasaulinės komerci-

ristė, kuri labai daug priside
da prie choro lavinimo. Ji ne
turėtų pertraukti muzikos stu
dijavimo.

Iš Phila. atvyko 2 perpildy
ti busai, 20 mašinų ir dalis at
vyko traukiniu — virš 200 

i žmonių. Kadangi didžiumoj 
jos varžymąsi, kišdami fašiz- j mašinomis važiavo, tai labai 
mo diktatūrą prieš pasaulio atsihepe ant vieno buso, kuri 
demokratiją, būtent, Ispanijoj, i velk vlena dr«- Tureikiene su- 
Chinijoj, Ethiopijoj, Arabijoj organizavo, ši drauge dirba 
ir kitur. Tatai aiškiai galima dienomis sunkiai restąurante, 
numatyti ir jausti žmonių nu-1® vakarais lakstė po stubas, 
sistatymą prieš kapitalizmo' kalbindama lietuvius važiuoti 
diktatūros griežtėjimą tose' 
valstybėse, kuriose žmonės pa
sirengę likviduoti kapitalo ver
gijos sistemą.

Nieko tokio ypatingo, žiū
rint marksistinėmis akimis, tai •

gu matyti mūsų judėjime dau
giau tokių d. Tureikienių. Ji 
nepaiso nei tuščios garbės, nei 
nuovargio, nei jokių tauškalų 
iš pašalinių. Tai tikras revo-

labai natūralu klasių kovos, bucinis jausmas pas tą diau-
gę.
“Laisves” Piknikai

Lietuvoje “Šventos 
Atpuskus”

parasakumų. Mes keletą sykių 
buvom nuvykę į parką su ke
letą mašinų ir paskutiniu sy
kiu buvom nuvykę su drau
gais Merkiais, Senu Vincu, 
Vaidžiuliene, ir visi pamatėm 
gražią gamtą, paskendusią žo
lynuos. Atsiminkit, kad parko 
centras iškeltas į kitą vietą.

Dainuos 5-ki chorai ir rusų 
grupė su choru, šiemet busim 
dar geriau prisirengę, už tai 
kolonijų draugai rengkitės ir 
iškalno organizuokit mašinas, 
busus ir platinkite tikietukus. 
Dovanų bus 17; pirma dovana 
$100. Nuo visų mųgų pasidar-( 
bavimo bus didelė parama' 20 procentų; nuosavybės 
“Laisvei” ir visam mūsų darbi-' 
ninkiškam judėjimui. Parkas

Paryžius. — Francijos 
valdžia pakėlė taksus tiek, 
kad per metus gautų 8 bi- 
1 i o n u s fra nkų daugiau 
įplaukų padengt šalies iždo 
nedateklius. — Frankas da
bar lyginasi keturiem ame
rikoniškiem centam.

Privatinės įplaukos, virši
jančios 20,000 frankų per 
metus, yra aptaksuojamos

pardavimai — 8 iki 12 
proc.; pelnai gaunami iš Se

šiemet yra legalis, nereikės bi- rų įr bonų aptaksuoti 12 iki

perspektyvoj. Galingoji Sovie
tų Sąjunga suturi imperialis
tus nuo gręsiančio pasaulinio 
karo. Tai labai reikšminga pa
sauline jėga šiuo laiku. Lietu
viškos mases netik nusistatę 
prie§afaarbarišką fašizmą, bet 
jį šinwą nuošimčių pasmerkė, 
•prieš jį veda kovą agitatyviai, 
medžiaginiai ir žymiai remia 
Ispanijos demokratiją.

šioj šalyj fašistai pademon
stravo su prezidentiniais rin
kimais, bet skaudžiai buvo at
mušti. Ekonominiuos streikuos1^ 
fašistiniai elementai su Liber-, Drg. 
ty Lyga pasižymi žmogžudys-!
temis. Pragyvenimo reikmenų' tai susiraskit bile žmogų iš................-
kainos žymiai pakilo, o algos Philad. ir paprašykite, kad pa- . v . - . 
apsistojo ant vietos. Amerikos rodytų Pelėną. Na, už valan-|J0S šnipai. 
Darbo Federacijos biurokratai ( dos ir “introdusitas”. O kiek sprendis . 
nieko nedarė, kad pagerinus i panašių išraiškų :

joti, kaip pereitais metais.
Anais metais nekurie žmo

nės peikė pikniko vietą. Atsi
minkit, kad tais metais pikni
kai įvyko pirmą metą tame 
parke ir žemė buvo minkšta,- . . . . . .. .v
dulkėta; gi dabar, piknikai siurbimą j privatinius kise- 
atsibūna kas sekmadienis ir 
žemė gerokai sukietinta ir žo-

30 procentų. Taipgi pake
liama kaina tabako, pašto 
ženklų, telefonų ir važinė
jimų geležinkeliais.

Idant sustabdyt aukso

nius ir tvirtesnių užsieninių 
pinigų supirkinėjimą, tai■wr* • Z/UI11U JįdViYCll O UIVIC Lili 11 4U" J71111©'? kj vi

Viršija je apauginta; pagalinus ir tie šimtu procentų mokesčių
Onos kiaulių “renčiai” veik praša

linti. Užtikriname, kad vi-
štai, pavyzdžiui, d. Pelėnas siems patiks parkas ir jo pa 
Philad. prieina prie manęs 
sako: “Kaip čia, drauge,

iš 
ir 
susisiekti per telefoną su mano 
giminėmis Brooklyne, nes per 
30 metų nesimatėm?” Einam 
jieškoti telefono. Parko office 
sujungė vielas ir minimas gi
minė atsiliepė. Na, sako, kaip 
mes vienas kitą pažinsim, jei
gu per 30 metų nesimatėm.

Pelėnas

gerinimas. A. J. Smitas.

Sušaudyta 64 Trockistai 
Kaip Japonijos Šnipai

Maskva.—Japonijos kon
sulai iš Sibiro pranešė savo 
ambasadoriui Maskvoj, kad, 
pagal Sovietų teismo spren-

apdeta kiekvienas pirkimas 
aukso ar užsieninių pinigų.

darbininkų klasės būklę. Visa 
eilė kilo spontaniškų streikų, 
reikalaujant pakelti algas. 
Dalis progresyviškesnių darbo 
unijų vadų permatė, kad to
liau eiti su Greeno ir kitų re
akcinių vadų politika nebus 
galima, iš ko, žinoma, kilo 
CIO unijizmo persiorganizavi
mas.

Argi mūsų skaitytojai, dar
bininkiško judėjimo rėmėjai, 
nepermato tos visos pasauli
nės situacijos? žinoma, kad 
permato, mokindamiesi iš mū
sų spaudos, iš mūsų gyvos agi
tacijos visur, kur tik mes susi
tinkam lietuvius darbininkus, 
tie supranta klasių kovą ir re
mia mūsų pusę.

Tą dieną vietos draugai pa
sakojo, kad vietiniai klerikalai 
surengė bendrą savų parapijų 
pikniką, demonstruodami su 
vyskupu Reiniu, bet tas jų 
“stebuklingas” piknikas nei 
kiek nepakenkė “L.” piknikui. 
Parke katalikiško svieto iš vi
sur suvažiavusio buvo labai 
daug.

Kaip philadelphiečiai pasi
rodė šįmet Brooklyn© “L.” 
piknike? Lyros Choras gana 
daug gavo paplot laike pro
gramos. Jonas Bulauka pro
gresuoja su Lyros Choru, tik 
jis turėtų pralavinti keletą 
naujų dainų. Elena Rainiutė— 
pianistė jau keletas metų gel-

šypsodamas įjmą, liko sušaudyta 64 so
pėms atsako, kaip pribusite J vįeįįnį0 geležinkelio tarnau- 
rni ciwivno Izir Kiir* VYYlfuril 1Q . . _ . • -r •I tojai kaip trockistai Japoni- 

Mirties nuo- 
jiem įvykdytas 

nesimatėm Svobodnij mieste, kaip ra
šąs laikraštis “Pacifiko 
Vandenyno žvaigždė.”

ticle ir tiek laiko-metų,” o čia 
per “Laisvės” pikniką geriau
sią progą surado. Tas pats ir 
Philad. piknike ir kitur, kur 
tik suvažiuoja iš tolimesnių 
miestų žmonės.

Tai da nei vieną metą ne
buvo tiek daug mašinų priva
žiavę “Laisvės” piknike, kiek 
šiemet jų buvo, kurios netilpo 
darže. Kuriems reikėjo anks
čiau išvažiuoti, buvo sunku 
išsikrapštyti mašiną. Vieta bu
vo jau per maža, perdidelis 
susigrūdimas.

Programa buvo gera, kuri 
susidėjo iš keletos chorų. Drg. 
Mizara kalbėdamas pasveiki-
no publiką nuo “Laisvės” visų 
darbininkų, primindamas šio 
pikniko svarbą parėmimui mū
sų spaudos, mūsų judėjimo ir 
tt. Viskas, ką galima pastebė
ti, tai mikrofonas buvo grynas 
gargalius, netikėtum, kad tas 
arba kitas žinomas draugas 
kalba. Reikėjo duoti pataisyti. 
Prie to, vistiek reikėjo parinkt 
aukų Ispanijai, nes žmonės su
pranta reikalą ir nepyksta.

Šiemet Philadelphijos par
kas žymiai bus pagerintas: 
naujas, didelis baras po sto
gu, kuris išgabentas prie ge
resnės žolės; vandens pumpa 
įtaisyta: parke; stalą bus pri
statyta visame parke; žolė bus 
išpjauta, taip kad visi turės

Plieno magnatas Girdler klausosi, ką jam pasakoja jo 
sėbras, Gilles, Republic kompanijos viceprezidentas. 
Jau 12 darbininkų žuvo einamajam plieno pramonės 
darbininkų streike.

. Lenkija Nepatenkinta Pales
tinos Padalinimu

Varšava. — Lenkijos val
diška spauda kritikuoja 
Angliją už paskirstymą Pa
lestinos į tris “savivaldiš- 
kus” kraštus: žydišką, ara
bišką ir neutralį.

Lenkijos patriotai tikėjo
si, kad jų žydų “perviršis” 
galėsiąs išvažiuot į Palesti
ną; bet, padalinus Palestiną 
į tris dalis, tai, mažai Len
kijos žydų galėsią sutilpt į 
žydam skiriamą Palestinos

ŠYPSENOS
Gatavi Kalbų ir Paskaitų siutiniai. Tamstos žinote, kad 
Tekstai Kai Kuriems Fašis- jisai paklausė ir pažiūrėjo ko

tiniams Lietuvos “Vei
kėjams”

1) ...šiandie, taip sakant, 
vadinasi, mūsų aspiracijos, mū
sų uždaviniai, mūsų tautos ir, 
taip sakant, vadinasi, mūsų val
stybės aspiracijos ir, taip sa
kant, labai blogai padarę taip 
saknt, tie, kurie dėl blogo ke
lio yra nuėję takeliu, taip sa
kant, vadinasi, reikia nepames
ti-kelio dėl takelio ir neiti šun- 
kliu, kai, taip sakant, vadinasi, 
čia pat po šonu yra vieškelis..., 
Taip sakant, x^adinasi, juk šian
die yra labai gražus oras ir gra
ži diena, o taip pat ir pernai 
buvome pasižadėję, bet tas mū
sų noras dar neįvyko, o jau 
kitais, taip sakant, vadinasi, 
metais, tai tikrai įvyks vis
kas.. ..

2) Gerbiamieji... hm,., hm...

kiu keliu atvyko šitie pasiunti
niai nuo komtūro. Tamstos ži
note, kad tuomet križiuočiai ne 
vyko, bet atvažiavo raiti. Tams
tos žinote, kad jie vyko pro Ra
gainę ir vis plaukė, Tamstos ži-
note, Nemunu aukštyn ir, kad 
Tamstos žinote, kai jie atvyko 
prie pat....

5) Aš jau visuomet sakiau, 
kad tas, kuris neskaito bile ko
kių laikraščių ir jų nenori už
sisakyti, tai toksai yra abisinas. 
Juk tas, kuris ir senus, nors ir 
prieš kelis metus išleistus laik
raščius skaito, vistiek yra inte
ligentas ir kultūringas. Nema
nykite, kad jei jis laikraščiais

mūsų taautą iš senovių buvo la
bai atspiri ir mes žinojame, 
kad ne maži taautai nugali,. . ..

išlipdo sienas arba susisuka 
bankrutkas, tai jau ir baigta. 
Visai ne, gerbiamieji. Toksai 
vistiek skaitosi kultūringas, nes 
jis spaudą seka, taip sakant, 
žiūri gyvenimo impulsą. Kaip 
jam ir jo šeimai gerai, kai jis, 
pa v., pasižiūri į sieną ir mato 
pranešimą iš karo su rifais.

hm..., tai yra ne dideli taautai, 
bet maži ale kai anis buvo būva 
susitvirtini, bet kai ir Napole
onas kaip yra pasakis, tas ge
ni jalis karų vadas, kad maži 
taautai nugali, kai anis pasiry- 
ži nori,... hm... hm. . . Tams
tos žinote, gerbiamieji... hm.. . 
Tamstos gal atsimenat, kaip..., 
hm.... hm.. . Taip aš ir baig
siu savo trumpu pranešimų ir 
palinkėsime mūsų...

3) Gerbiamosios ir gerbia
mieji. Aš šiandie noriu Jums 
išaiškinti, kadd šitas minėji
mas, t. y. šita sukaktis irr, 
kadd toji minėjimo diena yra 
reikšminga ir, kad ji turi labai. 
didelę reikšmę mūsų ekonomi
niame gyvenime irr, kadd ji tu
ri ir, taip sakant, toji ekonomi
ne konjunktūra seniau buvo la
bai bloga irr, kaadd ji dabar 
yra labai gera toji ekonominė 
konjunktūra dėl susidėjusių at
sitiktinų aplinkybių irr, kaddi 
toji ekonominė padėtis gera irr,' 
kadd buvo bloga irr, kadd....

4) Tamstos, gerbiamieji, ži
note, kad Dydisis mistras Kny- 
prodas tuomet, kai parašė Vy
tautui laišką, kuriame, Tamstos 
žinote, kad tuomet buvo labai 
gražiai atsitikę, kai atvyko pa

juk tas karas labai panašus į 
karą su abisinais.. .

Man labai nemalonu konsta
tuoti liūdną faktą, kad net du 
dideli mūsų miestelio žmonės 
nelabai mėgsta skaityti; vienas 
išsirašo vos vieną dienraštį iš
simokėtinai, o kitas savo lėšo
mis nei vieno. Algas jie gauną 
tokias, kai keli registratoriai. 
Taigi nebūkime abisinais ir..,.

6) . . .man širde perplyšta, 
kai atminu, kaip mūsų brolys 
a ja ir an i biski nežiūrėja, kad 
kur būtų baisu albo strošnumas 
iš kur rodytų. Oi kaip labai 
sunki jų padėjimai buvo ir jų 
kelei rožeis nebuvo išguldyti 
ale je aja kaip žuvę po unde- 
ny, bo jems reikia būva ait už 
mūsų.... Dabar atmokėdami 
jiems mes turima tautiškais 
minčiais persiimti ink mūsų 
širdžius ir tt.

“Kuntaplis.”

Šypsenų Tvarkytojo Pasta
ba: šiame rašinėly daugelis 
žodžių išrodo lyg būtų klai
dingai surinkti, bet taip nėra. 
Originale taip viskas rašyta, 
stengiantis perduoti tūlų Lie
tuvos “kalbėtojų” tarmę bei 
pakrikusį vartojimą žodžių. — 
sakinių.
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-PERSONAL NOTES FOR SPAIN- JAPANESE TROOPS IN MANEUVERS

Shorts Bits For the Boys Over There
Many times I have come across 

letters from our Lithuanian Ameri
can youth in Spain who have com
mented on the Youth Section and 
asked some of their favorite writers 
to write. It even seems as if the 
Youth Section has a better chance 
of reaching the front lines than per
sonal letters!

There have been many of our 
friends who have went to Spain. 
Most of them have been active youth 
in the progressive movement. Most 
of them have been very popular 
among us • and I know we all miss 
them. In spite of the many diffi
culties that lie between us they are 
still our close friends and are still 
interested in the activities that we 
have held together.

Because of this fact I am asking 
the friends of our comrades to use 
this page as a means by which they 
can be reached. Let them know how 
your clubs are getting along and 
what new things are being done. 
Answer any questions you may think 
they have about conditions in the 
home town. Have your letters short 
but direct and to the point. Names 
need not be used.

So you in Massachusetts, New Jer
sey, New York and Illinois, write, 
short notes so that each week our 
confrades in Spain may have some
thing to look forward to in the way 
of a remark for a dear friend. To 
start the ball rolling we are print
ing the first letter:

If he is too busy, ignore it.
This idea of printing short notes 

for those of you in Spain is a good 
one as far as I’m concerned! Frank
ly, it will help me in making the 
Youth Section interesting during the 
summer months. You know how it 
is, dull, hot days, little chorus acti
vity so ergo: little correspondence.

Word has just reached me that 
three Canadian-Liths, all young, have 
left to go to Spain. They are P. B. 
from Ontario, E. Z. and B. A. from 
Alberta. Their parting words were 
“Sooner or later we must fight Fas
cism, why not now?” I hope you 
will meet them.

Well, I won’t take up any more 
valuable space but simply end say
ing that in the future you and all 
the others will be reading little notes 
written especially for them!

Comradely,
Walt.

Are You Wild?
Try Fishing!

Brooklyn, N. Y. 
To The Brooklyn Group:

Just dropping a line and hoping 
that you will see this. You have 
probably read of the formation of 
the “Lithuanian Friends of the Lin
coln Battalion” but though you are 
in the Washington Battalion don’t 
think we have forgotten you! At the 
July 4th Laisvė picnic over $30.00 
was raised selling those buttons for 
Spain. Thanks to E. Klimas and A. 
Wagnis!

As you can see, some of your let
ters are printed in the Youth Sec
tion and we are quite familiar with 
your whereabouts and intentions but 
I’m at a loss as to where C. Y. is. 
Is he with you? If so, ask him if 
he forgot his promise about poetry.

DALLAS, Tex.—(YNS)—Rev. Ro
bert I. Ball, a Baptist preacher from 
Louisiana, has solved the problem of 
America’s “wild boys of the road.”

“Take them fishing”, he urged 
Dallas parents. “That is a good 
way to make them forget their rest
lessness.

Rev. Ball has harangued many 
transients on their shiftless mode of 
life, lecturing them in hobo 'jungles’, 
on freight trains and by water tow
ers. His modus operandi is a check
er board and a medical kit—one to 
gain their interest, the other for 
lessness.”

His work has been so successful in 
keeping vagrants off the “road” that 
many railroads are giving him free 
passes.

MADRID, Spain.—(YNS)—Young 
militiamen salvaging 500 books from 
a burning library were amazed when( 
one of their comrades ran back to 
the fire to throw a single book into 
the flames.

The name of the book was “Mein 
Kampf”, by Adolph Hitler.

SPOTLIGHT ON ELIZABETH
A chasm of silence concerning Eli

zabeth activity has existed in the 
past few months. Why? No Spot
light—the old bird apparently pull
ed pegs and moved to greener pas
tures (or what have you). Our can
did news reporter has flown—maybe 
frightened by the search made for 
him, it, or her.

Plenty of suspicions have been fly
ing hither and yon—but mostly they 
hit thither. Yep, the old wolf’s writ
ings have been credited to this writ
er—the fox who is trying to imitate 
the wolf. When folks in Elizabeth 
figured the fox was the wolf—well, 
why not? Yes, why not the fox 
find an opportunity to do some writ
ing imitating the wolf? So much 
for explanation—let’s get wolfish 
(grr).

Vanguards News
Kay Augules and Edward Pociūnas 

have, as we’ve been hearing, netted 
eleven new members for the Van
guards. Nice work boys, but who 
was the stooge? (Ed: this is called 
the process of degradation—no of
fense meant). . . A mighty long time 
exists since the new members were 
netted. This is only a hint that the i 
Vanguards should start their acti
vity. As yet there has been no get 
together of the new members. As a 
matter of fact there has been no 
meeting since February (some go
ing, eh ?) and worse of all there 
have been no officers since Decem
ber. The original Spotlight advocat
ed an election for officers—results? 
Yep—but only talk and that for a ! 
day or so... There is no doubt that 
youth is easier to organize than the 
elders—what are we waiting for?... 
Kay: you have the mania for heap 
talk about"-mucha doing but actually 
doing nothing. Come on o4d boy 
shake those limbs of your’n and get 
the boys and gals in for a pow-wow 
and accmplish something—something 
is better than nothing.

Bangos Chorus News
Here we can draw a nil—the eld- ; 

ers do mucha talk about doing but 
when it comes to doing it’s another , 
story. You old folks are setting a 
fine example for the youth. Instead 
of constructive activity you prefer 
playing cards... Bangos Chorus is 
looking for a new prof, but they’re 
not looking far. Is there anyone 
who wants the job? We need a 
strict and experienced prof, who

knows his or her business. Commu
nicate: Bangos Chorus, 408 Court 
Street, Elizabeth, N. J.... There was 
to have been a meeting June 18—did 
the folks show up for the meeting? 
Not on your life. Yet these same 
people will get up and give long nar
rations concerning the inactivity of 
Bangos Chorus. Mucha talk but 
little being done... Gosh, folks, we 
could be like one large family—have 
our ups and downs but helping one 
another all the way... There is a 
scheduled meeting for July 16—this 
Friday. Should my pessimistic be
lief come true that no one will ap
pear?

Hitting Home
For gosh sakes people, why are 

you quitting on the job? Come on, 
let’s get together—forget about 
yourself and think of the world. So
cials! Lectures! Discussions! Sports! 
Picnics! Beach Parties! Dances! To 
benefit yourself you must benefit 
the world first. Pick on some acti
vity and carry through to the finish. 
I Dare you to do some activity (it’s 
childish to dare but you’re childish 
by being inactive).

The original Spotlight had one 
fault—it hid behind an anonymous 
name. Whether it breaks or makes 
(I doubt) this writer will not hide. 
There is only one Boake Arthur and 
only one Fox Spotlight.

Humoresque...
Garage Boss: Last Tuesday I gave 

you a day off to bury your mother- 
in-law. Today I met her on the 
street. What have you to say?

Mechanic: You misunderstood me. 
I didin’t say she was dead. I only 
said I would like to go to her fune
ral.

Judge: This girl says you tried to 
speak to her on the street. What 
have you to say?

Prisoner: I was just looking for 
my cousin, whom I had never met. 
She had been described to me as 
very beautiful, stunningly dressed, 
and possessed of irresistible charm,

Young Lady: Judge, I want to 
withdraw my charge. Anyone might 
have made such a mistake.

Infantrymen from Tokyo’s army of 125,000, now in Manchuria, fording a river 
near the Siberian border. The maneuvers take on added significance as reports reach 
here of clashes between these troops and the Soviet Red Army.

In The Realm Of “ FLESH AND MACHINES -
Science

Television is still in the nursery, 
but it is rapidly learning to talk and 
walk. It will probably have a pro
found influence on the lives of all 
people.

The R.C.A. system of television 
developed in the company’s research 
laboratories at Camden under the 
direction of Dr. O. K. Zworykui. It 
uses two large electronic tubes, the 
iconoscope and the kinoscope, for 
transmission and reception, respec
tively. The iconoscope contains a 
light-sensitive mosaic plate, made up 
of thousands of microscopic photo
cells at one end, and at the other 
an electric gun which produces a 
fine boam of electrons directed at 
the mosaic plate.

By means of magnetic fields, this 
stream of electrons is caused to 
move back and forth across the 
plate, scanning it with 441 perfectly 
spaced parallel horizontal lines 30 
times each second.

The kinoscope also has an electric
beam which bombards the fluorescent 
screen on the end of the tube, thus 
forming images which are seen in
the television receiver. The images 
produced on the screen of the tube 
are reflected in a mirror contained 
in the lid of the set which opens 
upward in the same fashion as the 
lid of an old fashioned phonograph.

The movement of the images is 
smooth, as the rapidity with which 
the electrons transmit them is far 
greater than the speed with which 
the individual pictures pass by the 
lens of a motion picture projector. 
The pictures produced, however, are 
of a pale green tint and are oc
casionally blurred by cloudiness. Reds 
are not caught by the television 
eyes and blanks take their place in 
reception.

Because the electric impulses 
which form the images must be 
transmitted through the air by ultra
short radio waves which follow a 
straight line, the limit of practical 
transmission is virtually the same 
as the limit of vision. The waves 
pass into space at the horizon.

For this reason the tower of the 
Empire State Building, the tallest 
building in the world, has been cho
sen for the point of transmission. The 
R.C.A. field tests proved television 
images can be sent an average dis
tance of 30 miles from this broad
casting point.

A demonstration, for which the 
R.C.A. radio networks suspended 
their regular program to broadcast 
the sound effect, was opened by Miss 
Betty Goodwin, N.B.C. television an
nouncer. Although the ceremony 
was enacted only a few doors away, 
in the same building, the program 
was transmitted by special cable to 
the tower atop the Empire State 
Building and there broadcast back to 
the R.C.A. building.

Lillian Zukauckas.

Jack (to neighbor): “Can I borrow 
your- lawn mower?”

Charles: “What do you want with 
a lawn mower? You don’t have 
any grass.”

Jack: “No, but I want to scare 
your chickens out of my garden.”

Friend: Say, pal, I’m glad to see 
you again. What have you been do
ing for the past three months?

Pal: Ninety days!

He (nervously): "Do motorboats 
sink very often?”

Friend: “No, only once.”

We are flesh.
We are as the machines, our masters.
Their grease and our sweat are intermingled.
Our limbs and their shafts and pistons are one.
We are machines of flesh in a world of machines of steel

Our movement synchronized with the movements of our 
mechanical masters,

Each motion in harmony with each turn of the belt.
We die, decay and are thrown into scrap heaps,
Rust and wear kills machines.
Work kills us.
Man and metal are not immortal,
Soft flesh and hard metal.

Francois.

YOUTH AND LABOR |
1 SO. BOSTON 1 • 'I

Here at the Gillette Blades Co. the bosses. This summer the em- 
you will find one of the biggest ployers allow us to go to the base
factories in So. Boston. Here they ball games by this roadi
make safety razors and blades.

Some time ago many grown men 
used to work here. But later, in 
place of the men, more women were 
hired because they were able to do 
the same work for smaller wages.

At the present time whenever they 
employ anyone, it is generally young 
men and girls.

There is. no sort of a worker’s 
union here. And in order that the 
workers do not think about a union, 
the employers wage a powerful bit 
of political action. For instance, 
here in every shop, there are or
ganized workers clubs. Here they 
have good shop choruses, orchestra, 
baseball and other sport activity.

In front of the factory there is 
a beautiful fenced in road. Former
ly a laborer’s foot wasn’t able to 
trod here; it was just a road for

So you see what “nice conditions” 
we have at the Gilette factory. At 
the club, at all sorts of activity and 
programs the shop President him
self takes part with other bosses.
Such “democratic” heads they are!

But did we have all that for a 
long time ? No! Just this season. 
Another question: Why did the boss
es become so “good”? All that is 
clear to us. Those clubs and all 
those other things were not given to 
us because they value and prize our
work but because they were fright
ened by the growth of the C.I.O. 
labor movement! They were afraid 
that the Gillette workers would or
ganize themselves into a industrial 
union. But we won’t be satisfied 
with those "improvements”!

We will organize all the more 
quickly a C.I.O. union!

THE STUFFED SHIRT TRIBE

“You don’t have to worry about wage cuts here, buddy. ’ 
“Yeah, .they start you so low there’s nothing to cut.”

GOING TO SCHOOL BY BATTLEFIELD
READING, WRITING AND RICOCHETING 

ALL IN THE DAY’S WORK 
m----------------------------------------------

By Roger Klein
MADRID, Spain.— (YNS)—A bul

let whistles and strikes with a sharp, 
echoing “ping”! and a class sitting 
in the most nightmarish schoolroom 
I have ever dreamt of is called to 
order.

The teacher is a young lieutenant, 
Miguel Garcia. The pupils are young 
peasants enlisted in the Republican 
Youth company of the Madrid Bat
talion.

The school is less than 500 meters 
from the front lines of Casa de Cam
po, scene of bitter fighting for pos
session of Madrid for more than 
half a year. It is in a kind of 
hanger, difficult to describe, reinforc
ed with sandbags. The blinds are 
pierced by bullet holes and they look 
moth-eaten.

Inside everything is very clean, 
well-arranged. Nothing is missing, 
there are desks for the pupils, a 
blackboard and the teacher’s chair on 
a dais.

The schoolmaster gives dictation. 
Though the students hang quietly on 
his every word, he is forced to
pause from time to time to allow 
the whine and blast of mortars to 
die down.

When he finished his dictation I 
examined some of the copy books. 
The teacher must have a good 
method and the pupils great applica
tion, for from one page to the next 
the uprights are straighter and the 
curves are rounded.

“There were about thirty illiterates 
in my company,” Lieutenant Garcia 
told me proudly. “Now there are 
none.”

As he stood there talking to me 
a young peasant, with his hands ac
customed to the plough, beaming, 
writes firmly on the blackboard, 
“Viva La Republica!”

EDITOR’S NOTE

All correspondence for the 
Youth Section must come with the 
name and address of the author. 
All such information will be kept 
confidential and will not be used 
if so desired.

WORCESTER BITS
Worcester has received recently 

quite a bit of criticism for her dis
approval (apparently) of the allot
ment of the prizes in Montello. It 
isn’t too late to offer an explana
tion of this unusual behavior...

Neither the chorus as a whole nor 
the executive committee ever voiced 
disagreement with the decision, ra
ther it was the work of several indi
viduals who took it upon themselves 
to protest. No use to mention names 
—they know who they are. The 
chorus would like to tell them that 
we would appreciate it if they would 
refrain from making statements such 
as they did without first consulting 
the whole chorus. Consequently, we 
hope that those who have blamed the
chorus will retract their criticisms 
when they know the whole story.

Though I’m la^p in offering our 
deepest appreciation to Lawrence for 
the wonderful picnic, I’m sure they 
know the reason why and will for
give me. Thanks a load.

For the Salisbury Beach trip on 
July 18th we’d like to hire a bus. 
All you chorus members who haven’t
been to rehearsals get together $1.50 
(which is dirt cheap for such a trip) 
and come along to the beach. We 
are willing to take non-members for 
the same price—register early with 
Paul and avoid the rush. There’s 
not much time left now.

A big bouquet of American Beau
ties to Julia for< the marvelous work 
she’s done on the bulletin board. 
Some very interesting articles have 
appeared there. What happened to 
the cartoonist? He should fulfill his 
share of the work. If you want 
anything done well, it looks as if 
you have to leave it to the girls—

Which reminds me of our picnic 
on July 25th—even if you other cho
ruses cannot get together to offer us 
a taste of your melodious voices, at 
least you can come down and give 
us another glimpse of your faces. As 
a novelty to Massachusetts, we are 
having a chorus from Connecticut, 
whom you surely wouldn’t want to 
miss hearing. I’ll be seeing ya!

M. D.

NOTES FROM NORWOOD
With all these grand “get-to

gethers” by the choruses at the L. 
M. S. Conferences, “Purgatory 
Chasm” by Worcester, Mt. Monada- 
nock by Gardner, and Sandy Beach, 
Canobie Lake and Leo’s farm by 
Lawrence, the Fourth of July Picnic

At the rate the pictures are being 
snapped at our get-togethers it 
seems that it will make it necessary 
for all of us to buy separate photo
graph albums for each affair. Many 
thanks to Joe and Vitty from Wor
cester for the pictures we received at

at Maynard—one could hardly stop 
long enough before one was off 
again. So to Observant Citizen: al
though the “love bug” has crept in 
and around these places—it is not 
the only reason one cannot write.

Although a lot has already hap
pened, much more is yet to happen— 

July 18—the meeting of each and 
every member from ALL CHORUS
ES by the Black Rocks at Salisbury 
Beach which no one should or can
miss.

July 25—the Worcester Chorus’ 
Annual Picnic which is being ar
ranged by a committee of girls—we 
must go and see what the Worcester 
femmes cannot do!

August 29—the LDS District cho
rus picnic to be held at Lawrence 
where every member will be present 
to do his share of work.

And loads of other meetings!
These informal get-togethers of 

all choruses is about the grandest 
thing that has happened. After the 
last time we see you we feel (and I 
bet most of you do too) that the 
next time we get together is never 
too soon. Right?
Shots At Random:

YOU CAN LIVE
IN GLASS HOUSES

You can now build a house with 
glass—glass bricks, cornices, col
umns, ceilings, moldings and glass 
pipes in the plumbing. And you can 

i have a wood-burning fireplace made 
entirely out of glass. Several such 
houses have been built and found 
practical and comfortable, except 
that the largest manufacturers mon
opolizing both the industry and the 
new patents produce a luxury rather 
than a cheap and more available 
product.

The most important factor in mod
ern glass construction is the glass 
brick, or building block. There are 
solid bricks, hollow bricks, glass 
tiles, sheet glass for exteriors and 
vacuum bricks which can withstand 
all temperature changes without 
sweating. These glass bricks are re
placeable just like the ordinary brick 
and can be produced on a large scale.

the Maynard Picnic...
Do You Know:

Where our “most honorable pals” 
from Lawrence and Norwood went 
after they left Maynard ?... What 
A. J. was trying to convince M. D. 
and P. Y. ?... Who has been waiting 
all their life for a red-head ? ... Who 
has their love to keep them warm?... 
Why Joe Kizys just couldn’t say 
goodbye ? ... Why Millie and Frankie 
refused to be snap-shotted ?... What
we think of Pete’s haircut ?... If a 
certain couple really did hold hands 
on Leo’s back door step ?... Who 
thinks fireflies make good diamond 
rings ? ... If Helen was vaccinated 
because she was starting school this 
fall ?... What made Millie from 
Worcester blush? Was it the object 
of her affection ?... Why somebody 
thinks that malicious gossip and a 
scandal sheet can benefit those it 
aims at—why scar deeper than in
tended when it comes to the people 
involved ? ... Who Sire the Montello 
stooges—1, 2, 3, 4, and 5? They 
won’t tell—maybe they’re not squeal
ers.

That is all for now—
Gone With The Wind.

A single such brick stands up under 
a pressure of 72,500 pounds, and is 
thoroughly fire and weather-resist
ing.

The possibilities for new modes of 
housing are limitless today, but, of 
course, this new glass housing will 
not reach the millions of people who 
have not yet caught up with benefits 
of normal decent housing. Imagine a 
glass house with new lighting varia
tions caused by the variations in the 
designs of the glass bricks. The 
window glass—you can have invis
ible glass if you want—is able to 
transmit visible and ultra-violet rays 
and can absorb heat rays to air-con
dition the room and keep it cool in 
summer and warm in winter. Glass 
wool insulates the walls and roof and 
completes the air-conditioning. Do 
you think you can get such a house? 
It’s practical and convenient—but 
the glass magnates own the patents.

“A little bit goes a long way,” 
said the sparrow, as he pushed a 
pebble off the roof.
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Iš New Jersey Philadelphia, Pa. Skaitytojų Balsai
Teko važinėti New Jersey 

valstijoj; buvau sustojęs kiek 
ilgiau Newarke ir Harrisone, 
N. J. Daug dirbtuvių streikuo
ja, o kurios nestreikuoja, tai 
dirba pakankamai gerai. Daug 
yra bedarbių. Teko pastebėti, 
kad atėję žmonės jieškoti dar
bo kai kurie gauna, bet nei 
vienas senesnis kaip 35 m. am
žiaus darbo negavo.

CIO jau gana įsigalėjus 
šiose vietose, bet darbininkai 
nusiskundė, kad CIO turėtų 
dar daugiau kovoti. Nuo savęs 
galiu pridurti tik tiek, kad 
reikalinga, jog visi darbinin
kai prie CIO prigulėtų, tuo
met būtų kitaip.

Baltimore, Md.

I

Uždarbiai. Įvairios Žinutes
Man teko susipažinti su šiuom tarpu didelė didžiu- 

daugeliu žmonių, kurie uždar-jma Haverhill’io batsiuvių la
bia,uja su “puškariais” parda- bai mažai dirba. Kaip kiek- 
vinėdami įvairias reikmenis. į vieną vasarą, taip ir šią vasa- 
Didelė didžiuma jų yra bied- rą, darbai čeverykų išdirbys- 
ni žmonės. Kiekvienas iš jų tėję labai žymiai sumažėjo.

Kuomet batsiuviai išdirba ir 
Tokių pilną laiką ir tai vargiai gali 

_ ‘ ! beuždirbti 'ant pragyvenimo.

turi gauti miesto leidimą, ku
ris kainuoja $1 met. *“ 
žmonių Baltimorėj yra apie 
2,000, o tiem, kurie turi vartoti i Nes Boot and Shoe Workers
beskes sudėjimui žuvų ir 
ko, tai dar reikalingas kitas 
leidimas, už kurį dar reikia 
mokėti $2 metams. Tokių par
davėjų dar yra apie 500. Ar
klių vežimais pedlerių yra 
apie 2,500, o automobilių 221, 
kurie už leidimą moka po $5, 
tai gi viso mieste yra iki 4,926 
pedlerių, kurie gatvėmis važi
nėdami turi pasidaryti pragy
venimą. Prie to dar yra “kup- 
čių,” kurie savo tavorus nešio
ja ant pečių maiše, kurie ne
turi leidimo ir tikro jų kie
kio negalima sužinoti, bet bus

tinėje. Kuomet aš nuėjau užsi
registruoti, tai jau radau 
1,600 darb. užsiregistravusių, 

apie 300 ar daugiau. Jie vis- : ir dar vis registruojasi. B. &
ką parduoda ir viską perka— 
gelžgalius, skarmalus, kiti 
vaisius ir tt.

Bedarbės metu jų daug pri
viso. Tūli į dieną uždirba nuo 
25 centų iki $4. Visi jie var
gingai gyvena. Didelė didžiu
ma jų yra negrai. Man teko 
matyti jų gyvenimus, kurie 
prilygsta gatvių šunims. Jie ir 
žiemos metu priversti gyventi
pusnuogiai. Man teko matyti 
baltų žmonių šeima, suside
danti iš vaiko, jo nėščios mo
tinos, vyro, ir senukės. Jų gy
venantis — pagrindis, kuria
me nėra dienos šviesos. Vyras 
per dienas važinėja, bet už
darbis menkas, šeimos nariai 
fiziniai išmenkę, o ir protiniai 
žemąi stovi. Jiems nesimato 
šviesios ateities. Tokius žmo
nes labai išnaudoja tie, kurie 
superka jų surinktus dalykus. 
Daugelis iš jų vargo verčiami 

< užsiima vagyste. Kada vagys
tė išsiplatino, tai valdžia pra
dėjo reikalauti, kad kiekvienas 
svarbesnis dalykas jų nupirk
tas turi būti užregistruotas. 
Vajrgo verčiami tūli “džionk- 
menai” atlieka mažas vagystes 
arba nusukimus. O kartais jie 
neįtikėtai patenka nelaimėn, 
kas nors išima iš seno automo- 
biljaus kokią dalį ir “džionk- 
menui” parduoda, o štai pas
kui policija pas jį randa tą 
daiktą ir nekaltą amogų ap
kaltina. Kaip matome, valdžia 
jais nesirūpina, neteikia jiems 
pagelbos, bet dar reikalauja 
leidimo ir daro kitas skerspai- 
nes. Sunkus jų gyvenimas.

Tas Pats.

Trockistų - Buchariniečiu 
Sabotažas Sov. Pramonėje
Maskvą. — Sovietų Ko

munistų Partijos organas 
“Pravda” ragina dėt visas 
pastangas, idant apvalyt 
metalo ir kitus fabrikus 
nu# trockistų - bucharinie- 
čių, kurie krikdo darbą. Jie 
pašalingais kuždėjimais de- 
mą^alizuoja darbininkus ar
ba, užimdami atsakomingas 
vietas, trukdo reikalingų 
me(Jžiagų pristatymą ir tuo 
būdu stabdo įvairius dar-

pijięšai veikia labai 
atsargiai, bet, suprantama, 
Ir jie prilips liepto galą.

žinoma, išnaudojimo gana 
daug visur yra, bet tai ne visur 
lygiai, vienur labiau, kitur/ma- 
žiau. Kad tam padaryti ^alas, 
reikalinga, kad balsuotojai, 
rinkdami miesto valdininkus, 
rinktų tik tokius žmones, ku
rie gina darbininkų reikalus, 
o darbininkų reikalus gins tik 
tie, kurie pergyvena tą patį, 
ką ir mes.

šiai minčiai suprasti nereik 
nei jokių filozofų, o jeigu kas 
dar nesupranta, tai reikia skai
tyti darbininkišką spaudą, kuri 
duos pakankamai žinių iš dar
bininkų kovos lauko ir nurodys, 
kaip kas reikalinga daryti dėl 
geresnės buities. Ten Buvęs.

Haverhill, Mass.

kit-! unijai įsigalėjus Haverhill’yje,
batsiuviams užmokestis uz jų-, 
jų darbą tapo žymiai suma-’ 
žintas.

Keletas savaičių atgal į Ha
verhill atsikraustė iš Nashua, 
N. H. Lašeli Shoe Co. Vietos 
fabrikantų spaudoje tuoj aus 
pasirodė pranešimas, kad ku
rie darb. nori gauti darbo pas 
Lašeli Shoe Co., tai turi užsi
registruoti B. & S. W. U. raš

| S. W. U. viršininkai sakosi, 
kad jie iš savo raštinės siųs 
darb. dirbti pas Lašeli Shoe 
Co., o bosai su pasididžiavimu 
pasakoja, atėjus darb. gauti, 
darbo į dirbtuvę, kad jie to
kius darb. ims į darbą, kokius 
jie norės. Kaip pasirodo, tai iš 
užsiregistravusių darb. labai 
maža dalis gaus darbo pas 
Lašeli Shoe Co.

Haverhill’io Lietuvių Orga
nizacijų Bendro Veikimo Ko
mitetas, kuris yra susiorgani
zavęs iš septynių organizacijų 
atstovų, rengia didelį pikniką 
sekmadienį, liepos 18 d., 1937 
m., L. P. G. Kliubo Parke, 
Brookside Ave., Bradford, 
Mass. Piknikas prasidės 11-tą 
vai. ryto ir tęsis iki vėlumai.

Piknike padarytas pelnas, 
eis sušelpimui Lietuvos politi
nių kalinių, kankinamų Liet, 
kalėjimuose, ir, taipgi, dėl su
teikimo Liet, liaudžiai, pagel
bos nusikratyt fašistinę jun
gą nuo jųjų sprando, ir at- 
steigimo demokratinių, teisių 
Lietuvoj.

Todėl yra kviečiami visi 
Haverhill’io ir iš apielinkių 
lietuviai atsilankyti į pikniką, 
linksmai laiką praleist ir dali
nai prisidėti pagelbėjimui Lie
tuvos liaudžiai iškovoti laisvę.

K. Meliunas.
■« ■ »

Liudijimai Prieš Kriminalius 
Fordo Gęngsterius

Detroit, Mich. — Auto
mobilių fabrikanto H. For
do gengsteriai: pavaryti po
licininkai, buvę kumštinin
kai ir šiaip padaužos, užpul
dami darbininkų unijos la
pelių dalintojus gegužės 26 
d., vienam perlaužė nugar
kaulį, kitam taip sudaužė 
pilvą, kad trūko tūli vidu
riniai organai, ir todėl žmo
gus alpsta, sunkiai begali 
pastovėti. Tie Fordo nenau
dėliai taip pat daužė ir 
spardė moteris lapelių sklei
dėjas.

Tokius budeliškus jų žy
gius parodė eilė liudytojų, 
pašauktų į posėdžius valdiš
kos Darbo Santikių Komi
sijos, kuri tyrinėja Fordo 
razbainjnkus ir jo tęroriz- 
mą pries darbininkus aps
kritai.

Liepos 3 d., 8 vaši, vakaro, 
svetainėj po num. 735 Fhir- 
mount Avė. įvyko CIO konfe
rencija. Delegatų buvo nuo šių 
orgąnizacijų: Republikonų
Kliubo (W. Scotch), ALDLD 
149 kp. (A. Papeliuškas), AL 
DLD 141 kp. (Griciunienė ir 
Donelis), Lyros Choro (F. Gri- 
ciunukas), ALDLD 10 kp. (Ži
linskas ir E. Mulokiutė), Lie
tuvos Draugijos (Ramanaus
kas), Vytauto Pašelpinio Kliu
bo (J. Slašus).

Visi šie delegatai atstovavo 
2,000 narių.

Tapo priimta rezoliucija ir 
pasiųsta prez. Rooseveltui, rei
kalaujanti, kad Republic Steel 
Co. streikuojantiems darbinin
kams būtų leista nusibalsuot, 
prie kokios unijos jie nori pri
sidėti. Nutarta šaukti kita 
konferencija rugpjūčio 28 d. 
Nutarta išleisti lapelius, išaiš
kinant, kokią svarbią rolę lo
šia CIO unija. Buvo renkamos 
aukos, kurių surinkta $2.05. 
Nutarta atsišaukti į visas orga
nizacijas, prašant finansinės 
paramos šiam darbui. Taipgi 
nutarta atsišaukti į visas orga
nizacijas ir kliubus, kad išrin
ktų delegatus, priduotų savo 
sekretorių adresus ir delegatų 
vardus.

Unija yra reikalinga kiek
vienam darbininkui, nepaisant 
tikybos, nė politinių pažiūrų. 
Visi darbininkai turime būt 
organizuoti.

Pirm. P. Sloius,
Sekr. E. Mulbkiutė.

EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach

Trys valandos nupląukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos | 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’ iuje ir pasilinksminimui gražiame parke.

...

“ ■ *****"“"

Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki salė šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant.

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
* 1 -— ------------- ---- f

Iš New York# laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po piety.

Iš Mainierių Gyvenimo
Aš myliu Pittstono žinias. Vi

sada jas perskaitau. Tik gaila, 
kad mažai rašoma. Perskaičiau 
Požeminio korespondenciją, ku
ri tilpo “Laisvės” num. 151. 
Ten rašoma^ kaip mainierius 
teisia Juozas Katkauskas, al- 
dermanas,, sūnus Prano Kat- 
kausko. Požeminis smerkia, kad 
skaudžiai baudžia mainierius, o 
kompanijas užstoja.

Bet kas kaltas, ar ne patys 
mainieriai? Juk jūs patys išau
klėjo! ir išsirinkot. Kada būna 
balsavimai, tai jūs atiduodat sa
vo balsą už tą, kas didesnį sti
klą alaus užfundina. Mainieriai 
nepaiso, kaip jiems paskui atsi
mokės. Juk minėtas Katkaus
kas nėra mainų savininko sū
nus. Jis yra mainierio vaikas. 
Jo tėvas buvo anglies prislėg
tas ir koją sulaužė. Paskui, ne
galėdamas mainose dirbti, sa- 
liūną laikė. Mainieriai prijaus- 
dami jo nelaimei eidavo gerti 
pas Katkauską. Na, ir išleido 
mainierių pinigais sūnų į mok
slą ir patys mainieriai išrinko 
į miesto valdybą, tai dabar ir 
turit poną ant savęs.

Atsidarykit akis, — kitų bal
savimų kaip sulauksit, tai pasi- 
darbuoklt, kad išrinkti žmogų, 
kuris dirbtų darbininkų naudai, 
o ne kompanijų.

Taipgi ir Mikas Katkauskas, 
jo dėdė, mainose tapo užmuš
tas, rodos, 1915 metais, gerai 

Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

nepamenu. Matot, iš kokios gi
minės paeina tas jūsų ponas.

Man rodos, kad aš visą tą 
Pittstoną ir matau, kada pamis
imu, kaip ten žmonės yra apsi
leidę, neorganizuoti, — tik ge
ria ir poteriauja, o kada blogai, 
tai dejuoja.

Reikia visada budėti, skleist 
apšvietą, organizuotis į draugi
jas, daugiau skaityti darbinin
kiškų laikraščių, idant galėtu
mėt suprasti, kodėl taip yra ir 
kaip nugalėti tuos gyvenimo 
sunkumus. Mažiau lankykite sa- 
liūnus. Tada nebus taip lengva 
skriaudikam išnaudoti darbi
ninkus. Dilgelė.

Waterbury, Conn.
Ačiū dd. Morozui ir Kras- 

nitskui šiais metais pilnas bu- 
sas atvažiavo į “Laisvės” pik-s 
niką, Ulmer Parke. Juodu tik
tai organizavo norinčius va
žiuoti “Laisvės” piknikai! į 
Brooklyną ir priorganizavo 
pilną busą su kaupu.

Waterburieciai šiais metais 
pusėtinai. veikia. Suruošė pik
niką Waterbury, atsilankė 
skaitlingai į “Laisvės” pikni
ką Brooklyne. Dabar tik rei
kia naudingai praleisti antrą 
pusę vasaros. , .

Anais laikais ^Vienybė” tu-! nizaciJas-
rėdavo savam piknike Union1 Viršuj suminėtos organizaci- 
City gana daug darbo klasės jos nuo pastarojo APLA Seimo,

žmonių. Bet šiais metais visi 
susipratę darbininkai suūžė į 
“Laisvės” piknikus — Ulmer 
Parką arba į Maynardą. Tys- 
liavai liko tik “pagramdai.”

Atvykęs Tysliava į Union 
City pasiteiravo pas savo pa
žįstamus, kur yra “Dirvos” pa
kalikas Lydietis. Bet Lydietis 
jau senai yra dingęs iš Water
buri o.

Waterburieciai pasiilgo dr- 
gės Vaitonaitės, kuri yra išvy
kus Lietuvon. Draugė Vaito- 
naitė buvo pažiba Waterburio 
darbininkų veikime. Ji buvo 
linksmo būdo, smarki ir veik
li Waterburio veikėja. Visi 
laukia jos sugrįžtant.

Vaiduoklis.

A.P.L.A. REIKALAI
Atsišaulfimas j APLA Kuopas 

Ir Narius
Gerbiamieji:

Man užėmus Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Amerikoj 
pirmininko vietą, tat ir atsišau
kiu į jus visus kuopų viršinin
kus ir narius, prašant jūsų tal
kos budavojime APLA ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo.

Reikia mums visiems pasi
darbuoti, prirašyti naujų narių. 
Daug gali pagelbėti tėvai, ku
rie turi suaugusius sūnus ir 
dukteris, o visi nariai juk turi 
giminių ir pažįstamų, kurių 
daugelį gali įtraukti į šias orga- 

21 d. birželio, 1937 metų, eina 
prie galutinos vienybės, nes vie
nybės sutartį Seimo delegatai 
užtvirtino. Taigi, visi rūpinki
mės iki 1 d. spalių, kol yra 
naujiems nariams įstojimas nu
mažintas, gauti naujų narių.

Draugai, pasistengkimę pa
didinti organizacijos narių 
kiekį, o įstojusiems bus garbė 
prigulėti prie organizacijos, 
kuri ne vien savo nariams iš
moka pašalpą ligoj, pomirtinę 
mirus, bet ir padeda darbinin
kus organizuoti į unijas, pa
laiko lietuvybę, kovoja prieš 
bent kokį mūsų tautos paver
gimą.

Mums, lietuviams, bus gar
bė, jeigu mes turėsime galin
gas organizacijas ir čia gimusį 
jaunimą įtrauksime į mūsų or
ganizacijas ir surišime su lie
tuvių veikla. Mums reikia su
sipažinti su lietuvių istorija, 
išmokti savo kalbą, o tame 
daug pagelbsti minėtos orga
nizacijos. Mes galime vesti sa
vo susirinkimus tokioj kalboj, 
kuri prieinamesnė, bet tuom 
pat kariu būti ir lietuviais. 
Budavokime savo pašalpos or
ganizacijas! Gaukime naujų 
narių į APLA!

D. P. Lekavičius, 
APLA Pirmininkas.

Areštavo Tituluotą Sukčių
Titulų trokštančioms milio- 

nierkaitėms bus viena prekė 
mažiau titulų turguje, kur jos 
už žmonių joms uždirbtus pi
nigus perkasi tituluotus vyrus- 
džigolus. Areštuotas grafas 
Eric C. Hochmeister (Lenkijos 
“pan”) už $250,000 suktybes, 
padarytas Paryžiuje.

■■ ■■■■■■■»■ Il ——b—bmbii h.iik ■'
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Kas ir Kur Taip Buvo YRA SMAGU JAUSTIS SMAGIAI!
M. Pūkis

. Grigų šeimyna jau baigė valgyti vaka
rienę, kaip maža penkių metų mergaitė, 
Keidukė maldaujančiai kreipėsi prie tė
vo:

—Diadi, eikime šį vakarą į “šiow.”
—Negalima, mažyte. Aš turiu eiti ki

tur.
—O kur tu kitur eisi?—užklausė Gri

gienė, kokių 35 metų moteris.
—Well,—pratarė Grigas,—šį vakarą 

bus plieno ir geležies liejyklų fabriko 
darbininkų susirinkimas, reikale.......

—O, tai dėl to tu toks neramus. at
rodai, kad turėsi į susirinkimą eiti,— 
perkirto Grigienė.

—Visai ne dėl to,—teisinosi Grigas,— 
aš, mat, kaipo ilgiausiai dirbęs toj dirb
tuvėj, tai manęs prašė unijos organiza
torius, kad pakalbėčiau ką apie tos dirb
tuvės sąlygas. O aš nežinau, ką ir kaip

tik mes praleistume kokį vieną “peimen- 
tą,” tai tuo jaus kompanijos atsiimtų 
tuos daiktus. O dirbti mes dirbame labai 
skubiai ir sunkiai. Kiekvienas plieno, ge
ležies ir blėkos šmotelis yra aplaistytas 
mūsų prakaitu ir krauju. Taip, ir krau
ju! Nes šimtus mūsų užmuša ir sužei
džia fabrike per kompanijos kaltę. Ir 
už tą blogumą mes niekam negalėdavo
me pasiskusti, nes gali darbo netekti. 
Kompanijų pasamdyti boseliai yra mūsų 
ponai ir valdonai. Jie stropiai darbuoja
si, kad išpildyti visus kompanijų įsaky
mus ir padaryti didesnius pelnus, o mus 
nustumti į didesnį skurdą ir biednystę. 
Ir dėl to, mes buvome paniekinti, betei
siai ir prislėgti. Bet ilgiaus mes tokiais 
nebūsime! Darbo žmonių bruzdėjimas iš
budino mus ir parodė kelią, kad tik per 
organizaciją, uniją ir vienybę mes at
gausime tiesas ir gerovę.

Reikalaukite ŠVIEŽIU uigarety!

kalbėti, tai tas ir daro nerimastį. O an
tra, tai maniau, kad tu būsi tam priešin
ga, tai vis vengiau prasitarti apie tai, 
kad mūsų fabriko dauguma darbininkų 
jau prisirašė į uniją.

—Girdi, mano vyreli! Aš ne tik ne- 
priešinga, bet patenkinta, kad būsi orga
nizuotas, unijistas ir bendrai kovosime, 
kad pagerinti sau būvį.—Tai tarus Gri
gienė priėjo ir pabučiavo vyrą.

Grigas buvo aukšto ūgio, tvirto sudė
jimo, apie 40-ties metų amžiaus, anglo
saksų išvaizdos, vyras. Kuomet jis pasie
kė didelę Armuro svetainę, tai jau buvo 
pripildyta pilna darbininkų. Visų veidai 
rodė susirūpinimą ir pasiryžimą. Vie
nur ir kitur girdėjosi pasikalbėjimai 
apie fabriką, uniją ir streiką.

—Kas bus, tai bus, bet jau mes ilgiau 
nebegalime kentėti toje pekloje,—kalbė
jo mažo ūgio vyrukas.

—Juk jeigu dabar neišsikovosime ge
resnių darbo sąlygų, tai niekuomet neiš
sikovosime,—atsiliepė kitas.

Kalbas pertraukė, kuomet ant estra
dos pasirodė unijos komitetas ir iš po 
pirmininko rankų kūjalio garsas pašau
kė susirinkusius nusiraminti.

—Broliai ir seserys, varde Amalga
mated Association of Iron, Steel and Tin 
Workers unijos, atidarau šį susirinkimą, 
—pareiškė pirmininkas.—Šiame susirin
kime mes turėsime galutinai nutarti, ko
kius reikalavimus paduosime kompanijai 
ir ką darysime, jeigu nepriims tų reika
lavimų. O dabar, pirmiausiai, perstatau 
pakalbėti brolį Grigą, kuris ilgiausį lai
ką išdirbo plieno fabrike.

Pasigirdo delnų plojimas, kuomet Gri
gas atsistojo ir priėjo prie garsiakalbio. 
Jis nežinojo, nei kaip pradėti, nei kur 
jis stovi. Jam rodėsi, kad jo kojos nesie
kia grindų ir jis skrajoja po svetainę, 
nes dar pirmą sykį jam tenka į publiką 
kalbėti.

Bet, greitai susitvarkė ir pradėjo:
—Draugai darbininkai! Aš nuo jau

nystės dienų pradėjau dirbti tame fabri
ke, o ką aš turiu, ką mes visi turime? 
Ogi nieko. Stubos, rakandai, mašinos, 
kurias mes turime, nėra išmokėtos. Kaip

<

—Teisybę sako, teisybę sako,—suūžė 
svetainėj balsai ir aplodismentai, kuomet 
Grigas užbaigė kalbą.

—Dabar turiu už garbę perstatyk kal
bėti, generalį mūsų unijos organizatorių, 
brolį Murphy.

—Ura! ura! ura!—sustojo visi ir svei
kino kalbėtoją.

—Broliai ir seserys! —pradėjo orga
nizatorius.—Mes tik girdėjome teisin
gus brolio Grigo žodžius. Bet tie žodžiai 
nėra jo vieno, nėra vieno jūsų fabriko 
darbininko, bet yra skundas prieš šios 
šalies industrijos karalius, visų industri
jų darbininkų Jau senai darbininkai 
šaukiasi pagelbos, kad kas jiems padėtų. 
Bet tie balsai buvo pavieniai ir nebuvo 
toli girdimi ir nebuvo atatinkamų klau- 
sovų. Bet dabar, kuomet susiorganizavo 
Induštrinis Komitetas—CIO, tie balsai 
pasiekia bosus ir skundai tampa priimti. 
Šiandieną darbo žmonės jau nebe tie, kas 
buvo seniaus. Dabar jau ir jie turi jaus
mą, kad ir jie yra žmonės ir nori gy
venti. Tai ačiū tam, kad mes atsistojome 
ant teisingo organizacinio kelio, ir tu
rime valdišką įstatymą—Darbo Santikių 
Įstatymą, kuris suteikia teises mums or
ganizuotis ir tartis su samdytojais. Bet 
mūsų samdytojai (nors ne visi) yra tokie 
akli ir užsispyrėliai, kad jie nenori tos 
teisės mums pripažinti. Jie geriaus pa
sirenka leisti milijonus dolerių samdy
mui skebų ir padaužų, kad draskytų mū
sų vienybę, ir perkasi kariškus įrankius, 
kad žudyti mus, kuomet reikalaujame ge
resnių darbo sąlygų. Bet teisingi mū
sų reikalavimai ir galingas virš dviejų 
milionų organizuotų darbininkų (po 
CIO unija) frontas, jau privertė daugelį 
kompanijų išpildyti mūsų reikalavimus 
ir ateityj dar daugiaus priversime, nors 
ir mums reikia nukentėti. Dabar, ko gi 
mes reikalaujame, kad tie niekšai pasi
rengę net žudyt mus? Vyriausiai, mes 
reikalaujame: pakelti mokestį, sutrum-. 
pinti darbo valandas, pripažinti daugu
mos mūsų pasirinktą uniją ir abelnai 
pagerinti darbo sąlygas.

(Bus daugiau)

Jūs Negalite Nusipirkti Nuvėsusi Old Gold

ŽIŪRĖKITE!

Gold’ų dubcltam
Išlaukinis Užvalka
las iš “Cellophane” 

Atsidaro iš 
APAČIOS

Ačiū . . • Ačiū Old 
apvyniojimui, paskutinis pakelis dė
žėj yra visados taip šviežias, kaip 
pirmutinis

Frank, Hovey Smith,. 
New Haven Yacht Club

New Haven, Conn.

ŽIŪRĖKITE!
Apatinis Užvalka
las is “Cellophane” 

Atsidaro iš
Viršaus

TAI YRA EKSTRA UŽVALKALAS!

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

Tai todėl pradinis šviežumas geriausių prizinio der
liaus tabakų, sudėstytų j kiekvieną Dvigubai-švelnų Old 
Gold, yra apsaugotas specialiu oro-uždarymo pakeliu. 
D'u puikiausio Cellophane drėgnumą užlaiką užvalkalai 
(vietoje vieno) palaiko tą pakelį orą užlaikančiu.

Tokiu būdu kiekvienas Old Gold cigaretas pasiekia jū
sų lūpas taip šviežias, kaip toje minutėje, kada buvo su
suktas. Turtingas skoniu, švelnus ir lengvas. Vėsus ir 
švelnus jūsų gerklei. Pasilaikyti save gerose sąlygose... 
rūkykite cigaretus, kurie yra visados rūkymo sąlygose! 
Rūkykite ŠVIEŽIUS Old Golds!

Copyright, 1937, by P. Lorillard Co., Inc. 
Dvigubai-Švelnių OLD GOLDS yra suvyniotas DVIEMISKiekvienas pakelis

eilėmis—dvilinko Cellophane. Tas EKSTRA užvalkalas palaiko OLD GOLDS 
pirmos klasės sąlygose bile klimate. Jūs negalite nusipirkti nuvėsusį Old Gold.

CLEVELAND, OHIO
Mažų Namų Savininkų 41 kp. su

sirinkimas įvyks trečiadienį liepos 
14 d. Lietuvių Svet., 6935 Superior 
Ave., kaip 7:30 vai. vak. Malonėkite 
visi susirinkti ir naujų narių atsives
kite. Komisija.

(163-164)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— ! 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.
WILKES-BARRE, PA.

Wilkes-Barre ir Plačios Apylinkės 
Lietuvių Žiniai

Liepos 18-tą d. yra rengiama la- ! 
bai didelis piknikas dienraščio “Lai- Į 
svės” naudai Valley View Park, In- | umatiškus skausmus, sustingimus ir 
kerman, Pa. Bus didele programa, ' 
dalyvaus šie pagarsėję chorai iš 
Shenandoah, Pa., Philadelphia, Pa., 
Merginų Oktetas iš Wyoming ir Mi
šrus Aido Choro Oktetas iš Brook
lyn, N. Y. Bus gera muzika šokiams, 
geras kalbėtojas, bus gerų valgių ir 
šaltų gėrimų. Vietos ir iš plačios 
apylinkes lietuvius kviečiame skait
lingai dalyvaut. Pradžia 10-tą vai. iš į 
ryto. Kviečiame visus — Rengėjai. | 

(161-165)

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

ELIZABETH, N. J.
įvyks
Kliu- 

. vak.

Nusistatę nepraleist iš šapos 
nieko išvežt, prie Astroloid ša
pų, Hopkins St., streikieriai 
pasistatė dratines lovukes, kad 
būt ant vietos per visą naktį. 
Virš 500 darbininkų, visi, kiek 
yra toj šapoj, streikuoja nuo 
pereito ketvirtadienio.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Susirinkimas “Laisvės” 
Pikniko Reikalais

Liepos 15 d. yra šaukiamas visų 
organizacijų narių, “Laisvės” skai
tytojų ir dalininkų visuotinas susi-

rinkimas. Ant šio susirinkimo bus 
gatava visa spauda. Pasiųskite nors 
po vieną draugą iš Chesterio, Cam- 
deno, Delair, N. J., Bus svarbių ra
portų del “Laisvės” pikniko ir svar
bios diskusijos, kaip viską pagerinti 
ant sekančio pikniko.

Draugai ir 
vaukite, nes 
pikniką.

LDS 33 kp. susirinkimas 
trečiadienį/ liepos 14 d., LDP 
be, 408 Court St. Pradžia 8 vai 
Draugės ir draugai, būtinai turite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
balsavimas, vienybės klausimas mū
sų dviejų organizacijų, tai yra APIA 
ir LDS. Kuopa būtinai privalo nu
balsuoti vienybės klausimą šiame su
sirinkime. — Sekr. V. K. Sheralis.

(162-164)

| Nuodai jūsų kraujuje sudaro re-

' ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa-

1 siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
I (arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą, dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

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.

GAUKITE “LAISVEI” 
NAUJŲ SKAITYTOJU.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius ’
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

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

draugės, plačiai daly- 
laikas greit priartins

V. K. Valdyba.
(163-165)

Svarbus Pranešimas A.LD.LD. 
7-to Apskričio Kuopoms

Dėlei tam tikrų priežasčių apskričio piknikas nu
keltas iš liepos 18 d. į rugpjūčio (August) 22 d. Pik
nikas įvyks tuoj pačioj vietoj Olympia Purk, Shrews
bury, Mass (šalia Worcester, Mass.). Laimėjimo ti- 
kietukai, kurie yra išsiųsti kuopoms dūlei platinimo, 
bus geri dėlei '22 d. rugpjūčio. Draugės ir draugai, 
pasiilgino laikas dėlei platinimo tikietukų ir dūlei 
garsinimo mūsų pikniko. Sunaudokime tą laiką pri
sirengimui prie pikniko.

D. Lukienū,
ALDLD 7-to Apskr. Sekr.

TACOMA, WASH.
ALDLD Tacoma ir Seattle kuopos 

rengia pikniką, liepos 18 d. Lake 
Geneva. Užprašom visos apylinkės 
lietuvius dalyvauti kaip tai iš Cali- 
fomijos, Oregon, Washington ir B. 
C. Kanados linksmai laiką praleisti 
šiame piknike, susipažinti su nepa
žystamais savo darbininkais, broliais 
lietuviais. Pereitą vasarą mūsų ben
dras piknikas daug supažindino lie
tuvius, tad tikimės šiemet dar dau
giau sutraukti lietuvių. Pelnas nuo 
pikniko skiriamas svarbiems darbi
ninkų reikalams. Kom.

(163-166)

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka> kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA B AVE., DETROIT, 1HCH.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia 
yra gražios maudynes 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 
parduodam, 
rašykite:

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

produktus pigiai 
Dėl informacijų

> . * s

| Clement Vokietaitis |
LIETUVIS ADVOKATAS

5 50 Court Street i
Tel. Triangle 5-3622 į

5 Brooklyn, N. Y. i

s 168 Grand Street
| Tel. Etergreen 8-7179
5 Brooklyn, N. Y. .

Rūgšti ruginė, sn?di rugine, cielų 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 svori ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NEW Y0RK0 IR APIELINKES ŽINIOS
t

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambaris vienam vy

rui Brooklyne ar New Yorke. Malo
nėkite rašyti sekamu antrašu: “Lais
vė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

MM M

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

Didvyriškos Kovos Prieš 
Fašizmą Sukaktuvės

Majoro Veto Negelbėjo Puikus Išvažiavimas

Ateinantį pirmadienį, 19 lie-'kurį majoras 
pos, sueina lygiai metai, kaip1 
Ispanijos fašistai, remiami Vo
kietijos ir Italijos fašistinių 
valdžių, pradėjo karą prieš 
Ispanijos demokratinę vai-j 
džią, kad sunaikint 
tiją.

Šiandien Ispanijos 
tija gyvuoja ir yra 
negu kada nors pirmiau. O tai 
atsiekta dėka Ispanijos darbo 
žmonių susivienijimui prieš 
fašizmą ir pasiaukojusiam gy
nimui demokratijos, taip pat 
dėka ir mūsų amerikiečiams 
lietuviams vaikinams, kurie 
Lincolno, Washingtono ir ki
tų garbingų savo pranokėjų 
vardo būriuose padeda Ispa
nijos darbo žmonėms mušti fa
šistus.

Pagerbimui kritusių tose ko
vose ir tebekovojančių, taip 
pat parėmimui tų kovotojų, šio 
didmiesčio darbo žmonės ir vi
si demokratijos mylėtojai ruo
šiasi masiniam mitingui atei
nantį pirmadienį, 19 šio mė
nesio, milžiniškoj Madison 
Square Garden Salėje. Tą va
karą tinkamiausia proga ir vi
sų pareiga pareikšti savo soli-1 
darumą demokratinei Ispani-1 
jai ir jos gynėjams atsilanky
mu į metines sukaktuves.

Programą, pildys chorai, 
v orkestros, žymiausi kalbėtojai. 

Tikietai jau gaunami darbinin
kų knygynuose, taipgi šiaurių 
Amerikos Komiteto raštinėje, 
381 Fourth Ave. Kainos: 25c., 
50c., $1 ir $2.

Sąmatų Tarybos didžiuma iš 
naujo pasisakė už Lyons Bilių, 

buvo atsisakęs 
Aldermanų Ta- 
už biliu dviem

demokra-

demokra- 
stipresne,

pasirašyt. Jei 
ryba pasisakys 
trečdaliais balsų, tai jis įeis ga- 

ilion prieš majoro norą. Bilius 
nusako, kad visi dirbanti mies
to darbus turi gyvent miesto ri
bose arba netekt darbų.

New Yorko Policijai Rodė 
Chicagos Streikierią 

Skerdynės Judžius

Važiuokim j Wilkes Barre

Loew’s Canal Teatre, Canal 
ir Ludlow Sts., N. Y., penkta
dienį ir šeštadienį policistams 
rodyta Atminimų Dienos sker- 
dynė Chicagoj, kurioj 10 strei- 
kierių buvo nužudyta. Policis- 
tai instruktuoti judį pamatyt. 
Pats policijos komisionierius 
Valentine dalyvauja ir aiškina.

Pasikalbėjime su reporteriais 
jisai sakė:

“Aš norėjau, kad departmen- 
to nariai pamatytų filmą ir pa
simokintų iš kitų klaidų . ..”

Tačiau jis vengė kritikuot 
Chicagos policiją. Reporteriams 
jis išsireiškė sekamai:

“Įsitėmykite, tai nėra kriti
ka Chicagos policijos. Nepa
mirškite, kad ten buvo septynių 
sekundų protarpis, kada pa- 
veikslininkas mainė stiklus. Per 
tas 7 sekundas galėjo būt paro
dyta priežastis. Kas atsitiko 
tuo trumpu laikotarpiu, mes 
nežinome.. Bet mes žinome, mes 
nenorime šaudymų čionai.”

Sekmadienį, liepos 18, AL 
DLD 1 -ma kuopa rengia išva
žiavimą Am. Ateivių Gynimo 
naudai, Forest Parke.

Tūkstančiai progresyvių 
žmonių yra sugrūsti į Ellis Is
land, nuskirti deportuoti dau
giausia į Vokietiją, Italiją ir
Graikija, kur yra žiauriausios 
fašistinės valdžios ir veikėjas 
pakliuvęs į jų nagus gyvas nė
ištruks. Mes turime tūkstan
čius įrodymų, kur daugelis tų 
šalių kovotojų už laisvę jau 
senai guli kapuose, šis išvažia
vimas rengiama, kad sukėlus 
finansų kovai prieš deportavi
mą.

Bus gėrimų, užkandžių, 
draugiški pasikalbėjimai, žo
džiu sakant—malonus laiko 
praleidimas. I

Kaimietis.

Puiki Programa Ellos Bli 
Gimtadienio Piknike

Puiki dramatiška progra 
ruošiama Močiutės Bloor g 
tadienio pokiliui, kuris bus
šio mėnesio, Grant City Parke, 
Staten Island. Tą dieną jai su
eina 75 metai, kurių virš ,50 
ji praleido darbininkų judėji
me, jo vadovybėj.

Jos pagarbai sudarytas spe- 
cialis vaidinimas ir kaip tik

PARDAVIMAI
Labai gera proga įsigyt biznį. Par

siduoda grocerne lietuviais ir lenkais 
apgyvento) vietoj, šalę parko. Par- 

“ į davimo priežastis yra, kad savinin- 
3 kas guli Valstijos Ligonbutyje jau 

9-tas metas, o jo žmonai per sunku '

užvadintas atatinkamai “Spi
rit of Seventy Five”, bus per
statytas piknike vadovaujant 
ir dalyvaujant žymiems artis
tams, turintiems vardą Broad
way scenoje. Dalyvauja Wil-' 
liam Challee, Will Geer, Chas I 
Friedman, taipgi pačios Moti-j 
nos Bloor anūkė Herta Ware 
Bloor.

Dainuos chorai, bus šo
kikų grupės, trumpos prakal

bos. Dvi orkestros šokiams.

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)

“Laisves” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

417 Lorimer St Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europfško 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.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Sekantį sekmadienį Inker- 
man, Pa., tai Wilkes Barre 
apylinkėje, įvyksta “Laisvės” 
naudai piknikas. Čia dalyvaus 
Bcrantonas, Shenandoah ir 
daugelis kitu apylinkės mies
tų. Taipgi bus Lyros Choras 
iš Philadelphijos, Aido Choro 
Mišrus Oktetas iš Brooklyno, 
Lyros Choras iš Shenandoah, 
Pa., ir Merginų Oktetas iš 
Wyoming, Pa.

Yra draugų, kurie privati
nėmis mašinomis iš Brooklyno 
nuveš i tą pikniką tik už 
$1.50. Naudokimės proga, tuo
jau registruokimės ir važiuo
kime. Užsiregistruoti galima 
“Laisvės” ofise.

Moteris už Radio Vielą 
Pašovė Žmogą

Užmušė Stovinčius ant 
Šaligatvio

Mrs. C. Murphy, 55 metų, 
534 Throop St., pašovė negrą 
Irving Noake. Areštuota, sa
kėsi šovus už tai, kad jis lie
tęs jos radio vielą.

I Kitoj vietoj, 304 W. 113th 
St., rasta mirtinai perverta 
krūtine baltas vyras, už kurio 
su pjaustymą areštuota jauna 
negrė Mabel Smith. Moteriš
kė sakiusi, kad jai parėjus su 
tuo vyru į jo apartmentą jis 
pradėjęs ją kąsti ir peiliu ba- 
dyt. Ji atėmus peilį ir smeigus 
jam krūtinėn.

Susidūrus trokui su pasažie- 
riniu automobiliu trokas užšo
ko ant šaligatvio prie Pitt ir 
Stanton Sts., N. Y. Trokas 
smogė į keturis ten stovėjusius 
vyrus, iš kurių vienas mirė po 

. ratu, kitas mirė nutrenktas už 
10 pėdų, kiti du sužeista. Net 
ten buvęs medis nukirsta. Vai
ruotojai abiejų mašinų sulai
kyti.

žemes
Beach

Avenue

Tiriama 300 akrų 
plotas nuo Canarsie 
Park iki Rockaway 
tikslu parinkt vietą parkui.

Borough Park apylinkės 
motinos ir vaikai skelbsią sė
dėjimo streiką vasarinėj Mies
to salėj, jei nebus paskubinta 
užbaigti žaislavietę prie Da- 
hill Rd. ir 15th Avė.

Brooklyno ir Apielinkčs Darbi
ninkiškų Organizacijų

SĄRYŠIO PIKNIKAS
Jvyks Sekmadienį

Liepos (July) 25 dieną, 1937

Karštis Milionus Žmonių 
Suvijo į Pajūrį

Pereitą sekmadienį garsia
jame Coney Islande buvo tiek 
žmonių, kad nebuvo ir kalbos 
apie pagulėjimą smėlyje, nes 
ir atsisėst ne visiems ir ne vi
sada teko, svietelio buvo, 
“kaip gerame turguje.” Sako
ma, kad buvę daugiau, negu 
kada nors. Apskaičiuojama 
buvus gerokai virš miliono 
žmonių. ;

Panašiai užpildyti buvo ir 
kiti lengvai privažiuojamieji 
rezortai.

Didmiesčiui ir apylinkei pri- 
skaitoma dėl karščio 32 mirtys 
sekmadienį, 25—šeštadienį, 10 
penktadienį.

Dėlko Svarbu Dalyvaut 
TDA Veikime

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių 17 kuo
pos susirinkimas įvyks trečia
dienį, 14 liepos, 7:30 vakaro, 
“Laisvės” svetainėj.

Draugai ir draugės, šis susi
rinkimas yra labai svarbus, to
dėl visi ateikite ir naujų narių 
atsiveskite įrašyti į T. D. A. 
Birželio mėnesį įvykusi kon
vencija, Washington, D. C., 
padarė daug naujų tarimų ir 
padėjo tvirtą pamatą kovoti 
už laisvę žodžio, spaudos, or
ganizuotis į darbo unijas, ko
voti prieš karą ii’ fašizmą, 
prieš laužymą streikų ir orga
nizavimą vigilančių. Dabar 
plieno savininkai organizuoja 
į vigilantes net 11 metų am
žiaus vaSkus, apginkluoja ir 
liepia šaudyt ramiai pikietuo- 
jančius darbininkus.

Konvencijoj Vito Marcanto- 
nio tapo išrinktas TDA pirmi
ninku ir visa eilė pažangių 
kongresmanų dalyvavo kon
vencijoj ir davė gerų patari
mų.

TDA jau laimėjo ne vieną 
mūšį su reakcija, paliuosavo 
Herndon, DeJonge, Simpson, 
Bulash. Paliuosuota tūkstan
čiai kitų mūsų draugų kovo
tojų. South Chicagos ir kituo
se streikuose šimtai areštuota. 
Jų gynimas reikalauja para
mos. Scottsboro jaunuolių teis
mas prasidėjo 6 d. liepos. Ir 
mes turime kuo nors prisidėti 
prie jų paliuosavimo.

A. Mureika.

Atsargiau su Pinigais 
Važiuojant Subve

Kazimieras Lapata, balti- 
morietis, liepos 4-tą vėlai grį
žo iš “Laisvės” pikniko, Ul
mer Parke, į miestą BMT Ja
maica Linija. Traukinyje vagi
lius iš Lapatos kelinių kiše- 
niaus ištraukė $25 ir aūtomo- 
biliaus leidimą.

To draugo nelaimė tegul 
bus pamoka kitiems—kiše- 
niuose ar “paketbukuose” tu
rimus pinigus visados atsargiai 
daboti.

Subvėse dažnai randasi įvai
rių biznierių ar muzikantų. 
Kišeniniai vagiliai tėmija, iš 
kur keleiviai išima pinigus au- 
kaut ar pirkti, o numatę, leng
vai apvagia, todėl į biznierius 
ar muzikantus nėra reikalo 
kreipti atydą.

Kaimietis.

Prokuroro Dodge specialis 
vajus prieš plėšikiškų palūka
nų lupikus-pinigų skolintojus 
bėgiu metų sugrąžino apiplėš
tiems žmonėms virš $100,000.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
(July) 14 d., Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 8-tą

I vai. vakaro.
Draugai, nors dabar dideli karš

čiai ir susirinkimus nenorima lankyt, 
bet kuomet yra svarbių reikalų ap
tart, būtinai turime dalyvauti.

Kviečia Komitetas.

DRAUGIJŲ SĄRYŠIO PIKNI
KO DARBININKAMS

Draugai, apsiemusieji dirbti Sąry
šio piknike, 25 d. šio mėnesio, Ulmer 
Parke, malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą sekantį pirmadienį, liepos- 
July 19 d., “Laisvės” patalpoje, 8-tą 
vai. vakaro.

Šiame susirinkime apkalbėsime 
paruošimą maisto, gėrimų; pasiskirs- 
tysiihe darbus ir visą pikniko tvarką 
nusistatysime. Taip pat ir organizaci
jų atstovai privalo dalyvauti šiame 
susirinkime. Beje, draugai atstovai, 
pasirūpinkite platinimu tikietų, kad 
padaryti pikniką sėkmingu.

Kviečia Sąryšio Komitetas.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 14 d. liepos, 8 vai. vak. 
Šapalo-Vaiginio Svet., 147 Thames 
St. Stengkitės visi nariai dalyvauti 
ir atsiveskite naujų narių. — Sekr. 
P. V. (16.2-163)

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

Pradžia 10-tą. Vai. Ryto

PROGRAMOJ DALYVAUS 
KETURI CHORAI

BUS ĮVAIRIAUSIŲ ŽAISLŲ

Širdingai kviečiame visus dalyvauti

TIKIETAS Iš ANKSTO 30c
PRIE VARTŲ PARKE 40c

Operaciją
Turtingas ir politiškai pa

garsėjęs Dr. Duke, 551 Bed
ford Ave., šeštadienį areštuo
tas trečiu kartu už taip vadi
namą nelegalę operaciją-abor- 
tą. Jis buvęs areštuotas tuo 
pačiu kaltinimu du kartu 1934 
metais, bet Miekad nebuvęs 
teistas. Jis paleistas po $2,500 
kaucija, o kiti trys su juo 
areštuoti žmonės paleista po 
$1,000 kaucijos kiekvienas.

Sakoma, kad tūlas tėvas, 
kurio 16 metų duktė norėjus 
pasidaryt abortą, užsiuntęs 
policiją.

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

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
K12 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6U1

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I.. N. Y.

Te!. StagR 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

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

MMMMMMMMMMMMMMMMM
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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Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brook/yne, už 
eikite susipažinti.

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

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

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

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRAŠTY.! “LAISVĖJE”

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433S

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 

i samdo automobilius ir karietas 
I veselijoms, krikštynoms ir pa- 
Isivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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




