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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Neprąlaimėsit, Tik Re

težius, o Islaimėsit 
Pasaulį!

Brooklyno Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 1 kuopos eks
tra susirinkimas įvyks liepos 
22 d. šaukiamas nubalsavimui 
klausimo vienybės su Aukščiau
sia Lietuvių Prieglauda Ame
rikoje.

Balsuosime už vienybę. Ne 
tik pirmoje kuopoje, bet visam 
LDS reikia balsuoti už vienybę.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVII, Dienraščio XIX

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Liepos 15,1937

KRISLAI
Už Vienybę!
Demagogijos Okeanas. F 
Ar Susikibs?
Geras Bilius.
Silpnos Valios Jaunuolis.

Rašo A. B.

I

i

APLA ir LDS vienybės rei
kalas taip ilgai nusivilko dėl 
tam tikrų techniškų kliuvinių. 
Dabar, kiek matoma, tie kliu
viniai nugalėti ir susivienijimas 
įvyks taip greitai,kaip reikalin
gi formalumai bus atlikta.

Gerai daro 1 kuopa, kad 
šaukia ekstra susirinkimą. Ir 
kitos LDS kuopos, kurių regu
liariai mėnesiniai susirinkimai 
šį mėnesį nebeįvyks, bet kurios 
dar nėra balsavę vienybės klau
simo, turėtų šaukti ekstra susi
rinkimus ir tą savo pareigą at
likti.

Jungtinių Valstijų senate 
prasidėjo svarstymas adminisV 
tracijos biliaus aplaužymuį 
Aukščiausio Teismo ragų. Visi 
atgaleiviai piktai stoja prieš 
bet kokias Aukščiausio Teismo 
reformas. Reikalauja tos “šven
tenybės” visai neliesti. Tegul
devyni advokatai’diktuoja Ame-,'mūšiuose SU fašistais ŽUVO 
rikos žmonėms, ko jiems reikia 
ir ką jie turi turėti.

Dešinysis demokratų parti
jos sparnas sukilo prieš Roose- 
veltą ir kalba prieš jo sumany
mą reformuoti Aukščiausį Teis
mą. Laukiama demokratų par
tijos skilimo.

Teisino reformavimo oponen
tai nesidrovi griebtis juodžiau
sios demagogijos. Jie teigia, 
būk visa demokratija pra
smegsianti, jeigu šis bilius 
praeisiąs.

Jiems demokratija visai ne
apeina. Jie yra užsispyrę palai
kyti Aukščiausio Teismo dikta
tūrą ant Amerikos žmonių.

Japonijos plėšikų siautimas 
Chinijoje gali privesti prie di
delio, kruvino konflikto. Chini
jos liaudis reikalauja nuo savo 
valdžios liautis darius koncesi
jas. Nankingo valdžia dar te- 
besvyruoja, bet' gal nei-šsilaikys 
prieš liaudies spaudimą.

Sovietų Sąjungos ir viso pa
saulio demokratiškosios liaudies 
simpatijos randasi 
žmonių pusėje. Tiktai 
jos ir Italijos fašistai 
Japonijos plėšikams.

Chinijos 
Vokieti- 
pritaria

Kongrese yra įneštas labai 
naudingas bilius prieš atleidinė
jimą WPA darbininkų. Jame 
sakoma, kad nei vienas darbi
ninkas, kuriam reikia darbo, 
neprivalo būt atleistas iš darbo. 
Kaip dabar yra, tai visai pusei 
miliono šeimų duonpelnių grū
moja netekimas WPA darbų. 
Privatinėje pramonėje jiems 
darbo irgi nesiranda. Tai kur 
jie dings? Grįš ant tos ubagiš
kos pašalpos?

Smetonininkų “Vien ybėje” 
tūlas žeikus visiškai suvarija- 
vojusiai tauškia apie vieną lie
tuvį jaunuolį, kuris pabėgo iš 
Ispanijos. Jį stato didvyriu, o 
kolioja tuos, kurie šiandien ten 
galvas guldo už demokratiją ir 
žmonijos laisvę.

Mes nežinome, ką tas Chica- 
gos jaunuolis šneka. Jei ištiesų 
jis niekina Ispanijos liaudį ir 
jos kovotojus, tai tik užrėkimui 
savo silpnybes. Jam tas nedaro 
jokios garbės. Dar gi jis nu
skriaudė Ispanijos žmones, ne
sugrąžindamas jiems už savo 
kelionę.

Didysis Ispanijos liaudies ar
mijos ofensyvas prieš fašistus 
buvo gerai paruoštas ir gerai

Sovietu Lakūnai Viršijo Tikslą
NUSKRIDO 500 MYLIU DAUGIAU NEGU ŽADĖJO
Ispanijos Lakūnai Nušovė dar 12 Hitlerio r J REIKALAVIMAI LHIN1JAI

ir Italijos Lėktuvu, ir Vyrauja Ore
H

Liaudiečiai per Dvi Dienas 
Nukirto 25 Fašistų 

Lėktuvus
Madrid.—Ispanijos respu

blikos lakūnai nušovė že
myn dar dvyliką priešų lėk
tuvų liepos 13 d. Taigi per 
dvi dienas respublikiečiai 
nukirto 25 nazių ir Italijos 
lėktuvus. Tuo tarpu oro 

įtik penki valdžios lėktuvai.
Tai įspūdingiausias įrody- 

-mas, kad respublikos orlai- 
vynas yra geresnis negu 
priešų orlaivynas, nors prie
šai turi ir didesnį skaičių 
lėktuvų (gautų iš Hitlerio 
ur Mussolinio).
/ New Yorko Times kores
pondentas H. L. Matthews 
Jrašo, kad respublikiečių tu- 
Timi Chatos lėktuvai sovie
tinės rūšies galutinai įrodė 
savo viršenybę ant Vokieti- 
. os Heinkel ir Italijos Fiat 
r Romeo lėktuvų. O jeigu 

Bilbao fronte pirmiau fašis
tų lėktuvai smarkavo, tai

-7tik todėl, kad Ispanijos val
džia tuo laiku neturėjo ga
limybės pasiųst ten savo 
lėktuvus prieš nazių ir Ro
mos orlaivius.

Respublikiečiai pralaužė 
fašistų liniją tarp šešiolikto 
ir sepytniolikto kilometro 
(versto) ant Corunna vieš
kelio ir atėmė iš fašistų kelis 
apkasus ir visą jų tenaitinę 
stovyklą, Sierra fronte.

Dideli karščiai Madrido 
fronte vargina respublikie- 
čius, ypač sužeistuosius. 
Karščiai, tačiau, nemažina 
jų energijos ir begalinio en
tuziazmo neatlaidžiai pulti 
fašistus ir ištaškyti juosius.

Žuvo Negras Amerikiečių
Liuosnoriii Komandierius

M a d rid. — Tapo nukau
tas Oliver Law, negras ko
mandierius a m e r i k iečių 
liuosnorių Lincolno Batali
ono vienos kuopos, beštur- 
muojant fašistus Villanue- 
voj del Pardillo užpereitą 
antradienį. Tuose mūšiuo
se tapo sužeisti ir amerikie
čių oficieriai.

Bet amerikiečių bataliono 
nuostoliai apskritai buvo 
nedideli, nors jis didžiausiu 
smarkumu puolė priešų po
zicijas, iš kurių buvo žeria- 
ma baisi kulkasvaidžių ug
nis. Tarp žuvusių ameri
kiečių toj kovoj yra ir new- 
yorkietis advokatas Max 
Krautheimer.

sekasi. Fašistai stumiami atgal ---------
visam fronte. Kaip atrodo, tai: Peiping, liepos 14. — Ja- 
gal neužilgo jie turės nešdintis ponų komandieriai pripažįs- 
iš University City, arba bus ta, kad chinai sumušė japo- 
sučiupti, kaip žiurkės sląstuose, nų kareivių būrį prie šio 
ir pribaigti. , miešto Yungting vartų.

SUMUŠA KEKŠES MELUS
PRIEŠ SCOTTSBORIEČIUS
Decatur, Alabama. — Pri- 

saikintųjų teismas prieš ne
grą Scottsboro jaunuolį 
Clarence Norris sudarytas 
vien tik iš parinktų baltųjų 
posėdininkų. Valstijos pro
kuroras nieko daugiau ne
gali parodyt prieš Norrisą 
ir kitus aštuonis scottsbo- 
riečius negrus berniukus, 
kaip tik kekšę Victoria 
Price. Jinai melagingai 
liudija, būk šeši iš tų jau
nuolių tavoriniame trauki
nyje 1931 m. kovo 25 d. iš
žaginę ją ir jos “frentką” 
Ruby Bates. Bet pati Ruby 
Bates jau senai atšaukė tą 
pasaką kaip bjaurų išmislą.

Scottsboriečių advokatas 
Samuel Leibowitz parodė, 
jog Victoria Price tada ve
žė jaunametę Ruby Bates 
paleistuviškais tikslais į ki
tą valstiją. O tai didelis 
kriminalis nusikaltimas.

Idant pačiai išsisukt nuo 
teismo ir bausmės, todėl, 
prostitutė Victoria Price 
sugalvojo istoriją apie neg
rų jaunuolių užpuolimą ją
sias žaginti.

Advokatas Leibowitz pa
rodė, jog, pagal gydytojo 
liudijimą, Price per šešias 
savaites paleistuvavo su tū
lu Lesteriu Carteriu. Mini
mame tavoriniame trauki
nyje su ja taipgi važiavo 
Carter. Kada tas užsikabi
no negrus, jie išmetė jį lau
kan. Tai buvo antra prie
žastis, kodėl Victoria Price 
pasinešė, atkeršyt tiem jau
nuoliam, ir juos, nieko ne
kaltus, pasiųst į elektros 
kėdę, kaip parodė advoka
tas Leibowitz. Jis sumušė 
jos neva “liudijimus” prie
šingais jos pačios pasakoji
mais pirmesnėse bylose 
prieš Scottsboro negrus 
jaunuolius.

Francija Šaukia Angliją 
ir Ameriką Protestuoti 
Prieš Užpuoliką Japoniją

P a r y ž i us, liepos 14. — 
Francijos vyriausybė atsi
šaukė į Angliją ir Jungti
nes Valstijas, kad šios visos 
trys šalys bendrai užprotes
tuotų prieš Japoniją, 
pradeda užpuolimo 
prieš Chiniją.

I ------------------------------------
Japonai Prisipažįsta Gavę 

Smūgį nuo Chinų

kuri 
karą

, Tokio, Japonija, liepos 14. 
—Japonijos ministerių ka
binetas nusprendė aštriomis 
karinėmis priemonėmis pri
verst Chinijos valdžią pa
tenkint visus Japonijos rei
kalavimus, būtent tokius:

• Chinijos valdžia turi leist 
Japonijai laisvai išnaudot 
šiaurihę Chiniją.

Chinija turi ištraukt vi
są savo kariuomenę iš tų 
vietų, kur įvyko susikirti
mai su japonais.

Chinų valdžia turi nu
baust tuos savo oficierius ir 
kareivius, kurie praeitą sa
vaitę pirmi susikirto su ja
ponais, grūmojančiai ma
nevravusiais Peipingo prie
miestyje.

Chinija turi nuslopint bet 
kokį judėjimą prieš Japoni
ją šiaurinėj Chinijoj.

Francijos Fašistų Riaušės
Marseille. Francija. — 

Bastilijos dienos minėjime 
Franci jos fašistai čia pra
dėjo riaušes prieš liaudies 
fronto valdžią. Kovon prieš 
fašistus išstojo pažangūs 
darbininkai. Fašistai šaudė. 
Susikirtime 6 asmenys pa
šauti ir keli kitaip sužeisti, 
iš abiejų pusių.

Anglija Politikieriauja Išnaujo įvest Tarptautinę 
Kontrolę ant Francijos ir Ispanijos Sienos

London.—Anglijos valdžia Francijos sieną gabenami 
žada pasiūlyti kokį tai pla- respublikiečiam karo reik

menys ir kareiviai.
Romos pranešimai Lon

donui sako, gal Portugali
ja sutiksianti išnaujo at- 
steigt tarptautinį kontro
liavimą savo rubežiaus. Mu- 
ssolinis tikisi, kad todėl 
Francija vėl prisiimtų tarp
tautinį prižiūrėjimą pieti
nės savo sienos. Bijo, kad 
Ispanijos respublikiečiai ne
gautų paramos per Franci
jos rubežių.

Pirmiau Portugalijos ru
bežių neva “prižiūrėjo” An
glijos paskirti tėmytojai. 
Nepaisant tos “priežiūros,” 
tačiaus, Hitleris ir Mussoli- 
nis per Portugaliją visą lai
ką urmu gabeno generolui 
Franco’ui ginklus, amunici
ją ir kareivius.)

ną, kad būtų panaujinta 
tarptautinė kontrolė ant Is
panijos rubežių ir jos van
denų prieš karo reikmenų 
įvežimus iš užsienių.

Paryžius.— Francija su
spendavo tarptautinį pri
žiūrėjimą pietinio Francijos 
rubežiaus su Ispanija ir 
pranešė tėmytojams, pa
skirtiems tarptautinės “ne
sikišimo” komisijos, kad jie 
nuo liepos 13 d. negali dau
giau kontroliuot perėjimų 
bei pervažiavimų per pieti
nę Francijos sieną. O pa
gal Associated Press prane
šimą ta siena buvo kontro
liuojama 1,500 svetimšalių 
agentų.

Francijos vyriausybė su
spendavo tuos savo sienos 
prižiūrėtojus todėl, kad 
Portugalija jau pirmiau pa
naikino tarptautinį kontro
liavimą savo rubežiaus su 
Ispanijos " fašistų valdomu 
plotu vakaruose. Bet Fran
cija, pagal savo seimo nuta
rimą, . pati nepraleisianti 
ginklų, amunicijos ir liuos
norių kareivių per savo pie
tinę sieną į Ispanijos respu
bliką. .

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščiai pasakoja, kad, 
nežiūrint tarptautinių tė- 
mytojų, vis tiek buvę per

a
HEARSTAS IR KITI DIDIEJI 

TAKSU SUKČIAI
Washington. — Fašisti

nių laikraščių leidėjas Wm. 
R. Hearst 1934-5 metais nu
suko $5,111,705 taksų nuo 
šalies valdžios. Idant ap- 
kirst valdžią, jis įsteigė ap- 
gavingas savo šeimyniškas- 
asmeniškas k o m p a n ijas. 
Mekleriškai pervedinėjant 
pelnus iš vienų rankų į ki
tas savo rately j, neva susi
darę jam “nuostolių.” Tuo 
būdu jis ir nusuko, virš 5 
milionus dolerių valdžiai 
privalomų mokesčių.

Panašiomis žulikystėmis 
C. F. Kettering, vice-prezi- 
dentas General Motors au
tomobilių korporacijos, “nu
kniaukė” valdžiai $610,773 
mokesčių; Stranaham bro
liai, buvę viršininkai Spark 
Plug kompanijos—$322,277; 
Lasker, prezidentas Lord 
and Thomas kompanijos — 
$197,053.

Be jų, valdžia iškėlė aik
štėn ir 7 kitus stambius tak
sų sukčius.

O Hearst, didžiausias 
taksų šmugeliuotojas, iš
vien su fašistu kongresma- 
nu Ham. Fishe rėkia, būk 
prezidento Roosevelto 'šei
myna vengusi taksų mokėji
mo !

Japonų Lėktuvai Bombar
duoja Chinų Kareivines

Peiping, liepos 14. — Pen-
ki Japonijos karo lėktuvai i 
bombardavo Chinijos oriai-1 Honolulu, liepos 14. Aud- 
vių stotį ir kareivines Nan- ringas oras ant Pacifico 
yuan apskrity  j. (Vandenyno neleidžia šešias-

Chinų kareiviai išardė t dešimt dviem lėktuvam 
dalis geležinkelio, vedančio1 skrist nuo Amerikos kari- 
į Peipingą, idant sutrukdyt nio laivo “Lexington” jieš- 
Japonijos kareivių priveži- kot lakūnų Amelijos Ear- 
mą traukiniais. ihart ir kapitono Noonan’o.

Nusileido Riverside, Californijoj, į Pietus 
Nuo Los Angeles Trečiadienio Rytą

—

CHINŲ ARMIJA ATMUŠĖ 
4-RIAS JAPONU ATAKAS
Peiping, Chinija, liepos 

14.—Chinų 29-ta armija at
mušė keturias japonų ata
kas Peipingo priemiesčiuo
se. “Mūsų kareiviai atmetė 
priešus atgal Tahungmene, 
Hsiao-Ching-Isune ir Ta- 
Ching-Tsune,” praneša chi
nų armijos komanda: “Mū
šis pasibaigė, kada 3 vai. 
naktį japonai pasitraukė at
gal.”

Didelis daugis Japonijos 
armijos maršuoja iš pietų 
pusės linkui Peipingo. Ja
ponų kanuolių šūviai iš to
lo daužo Peipingo vartus. 
Japonija atsiunčia kasdien 
po 10,000 daugiau savo ar
mijos per Didžiąją Chinijos 
siena.

Chinijos valdžios galva 
Chiang Kai-shek atsiunčia 
dar šešias geriausias divizi
jas savo armijos į šiaurę 
prieš, japonus.

Japonai stengiasi dasi- 
grumti iki Peiping-Hankow 
geležinkelio tilto per Yung- 
ting upę. Šis tiltas turi di
delės karinės svarbos.

Per paskutines 24 valan
das Japonija persiuntė dar 
15 traukinių savo kariuo
menės iš Manchukuo į šiau
rinę Chiniją.

Japonai, veikdami iš rytų, 
vakarų ir pietų stengiasi vi
siškai apsupti Peipingą, se
nąją Chinijos sostinę. Masi
niai bėga gyventojai iš mie
sto.

EXTRA!
30,000 Chinų Armija prieš 

Užpuolikus Japonus

Shanghai, Chinija, liepos 
14. — Chinijos valdžia įsa
kė generolui Sung Cheh- 
Yuanui, pirmininkui Šiauri
nės Chinijos Savivaldybės, 
neužleist japonam nė vieno 
colio žemės. Peipingo gyni
mui sutraukta jau 30,000 
Chinų armija.

Chinijos valdžios galva 
Chiang Kai-shek pats ren
giasi paimti armijos ko
mandą prieš japonus, ata
kuojančius Peipingą.

Audra Neleidžia Jieškot 
Amelijos Earhart

Riverside, California, lie
pos 14. — Trys Sovietų la
kūnai: Michail Gromov, An
drei Jumašev ir navigato- 
rius-orlaivininkas Sergei 
Danilin užbaigė nepalygina
mai didžiausią žygį visoj 
skridimų istorijoj. Jie ne tik 
pasiekė San Francisco-Oakj 
land, Calif., kur skrido iš 
Maskvos per šiaurės polių. 
Jie nulėkė dar virš 500 my
lių toliau, ir 8 vai. trečiadie
nio rytą nusileido Riverside, 
Californijoj, Marchfield lėk
tuvų aikštėn, į pietus nuo 
Los Angeles.

Gromovo ir draugų lėktu
vas būtų čia atskridęs dar 
keliomis valandomis anks
čiau, bet juos sutrukdė tam
si ūkana, tokia tiršta “kaip 
maltų žirnių sriuba.”

Išskridę iš Maskvos 3.24 
vai. pirmadienio rytą — o 
pagal New Yorko laikrodį 
8:22 vai. sekmadienio vaka
re — jie atliko beveik 7,000 
mylių nuolatinę oro kelionę 
be nusileidimo ir tuomi su
mušė buvusį pasaulinį fran- 
cūzų Rossi ir Codas 5,653 
mylių rekordą.

Šie Sovietiniai orlaivinin- 
kai yra ne tik lakūnai, bet 
ir mokslininkai, apdovanoti 
aukštaisiais Sovietų garbės 
ženklais. Navigatorius Da
nilin turi ir titulą Sovietų 
herojaus-didvyrio.

Savo žygy j jie nugalėjo 
šiaurės poliaus sniegų aud
ras ir pavojingą viesulą-su- 
kurį, iškildami 13,500 pėdų 
aukštyn ir tuo būdu saugiai 
pralėkdami.

Jų lėktuvas yra vienmo- 
torinis ANT-25, šimtu pro
centų pabudavo^as sovieti- ' 
nių mechanikų ir iš sovieti
nių medžiagų. Jo motoras 
vienas, bet galingas, 1,000 
arklių jėgų, ir ištisoj kelio
nėj puikiai veikęs.

Nusileidę Riverside, Ca
lif., didvyriškieji lakūnai 
buvo pavargę, pailsę, nemi
gę, bet linksmi atlikę šį is
torinį žygį.

į

Valencia, Ispanija.—Trys 
fašistų bombiniai lėktuvai 
bombardavo V a 1 e n c i jos 
prieplauką, užmušdami tris 
gyventojus ir sužeisdami 
dar kelis.

ORAS
New Yorke ir apygardoj 

šį ketvirtadienį būsią kiek 
lietaus, bet temperatūra pa
siliksianti tokia pat kaip 
trečiadienį, — sako vietinis 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
80 laipsnių. Saulėtekis 5:36 
saulėleidis 8:27.
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“Pasirodė”
Pereitą sekmadienį Chicago j e įvyko 

pirmas atvykusių iš Lietuvos sportininkų 
pasirodymas, “Field Day.” Šauktas di
džiajam Chieagos Universiteto stadiume. 
“Naujienų” korespondentas žymi:

Bet publikos buvo visai mažai—gal tik 
virš 300 stadiume, kur telpa keliolika tūks
tančių žmonių. £

Tarp tų 300 daug buvo kunigų ir bendrai 
fašistams prijaučiančios “lietuviškos Smeto
nos.”

Jungt. Valstiją Konstitucijos 
150-tos Sukaktuvės

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879.

Kodėl Ponai Kovoja prieš Ispani
jos Respubliką?

RUNA paduoda tvuputėlį žinių apie 
tai, kodėl Ispanijos dvarponija, fabrikan
tai ir' aukštoji dvasiškija kovoja prieš 
respubliką.

Prieš fašistų sukilimą, Ispanijos žemė 
priklausė ponams ir kliostoriams. Štai 
feudališki žemės aristokratai:

Vadinasi, Chicago j e šitie svečiai gavo 
didelį smūgį. Kodėl?

Ne todėl, kad chicagiečiai būtų nevai
šingi, kad jie nemylėtų sportininkų. Bet 
todėl, kad šitie sportininkai yra sujungti 
su fašistine politika. Juos globoja du 
“seimo” nariai ir fašistų dienraščio re
daktorius. Šitų sportininkų jokia orga
nizacija neišrinko, bet paskyrė tam tikri 
fašistų plauko žmonės.

-m Amerikiečiai lietuviai yra nusistatę 
demokratiniai ir dėlto jie suteikė tokį 
šaltą pasitikimą -smetoniškoms kregž
dėms iš anapus Atlanto. w

Medinacelio kunigaikštis turėjo 80,000 hektarų
Penaranda kunigaikštis
Comillaso markviaas
Hernahuelos kunigaikštis
Lermos kunigaikštis
Grovas Morą
Temaneso kunigaikštis

40,000
17,000
50,000
10,000
8,000
7,000

Šitie žemvaldžiai samdydavo žemės 
lauko darbininkus pusdykiai. Jiems ne
valia buvo organizuotis, nevalia buvo 
streikuoti; jie buvo tarsi vergai.

Kai Ispanijos žmonės paganau nuver- 
| tė monarchiją ir ilgainiui išsirinko nau

ją Liaudies Fronto valdžią, tai žemval
džiai pajuto, kad jų žemės bus nusavin
tos,—bus pravesta žemės reforma. Tuo
met jie ir ruošė sukilimą. Jiems rūpėjo 
nuversti. Liaudies Fronto valdžią, įsteig
ti fašizmą ir išgelbėti tuos šimtus tūks
tančių hektarų nuo alkanų valstiečių.

Bet nevidonams tas padaryti nepa
vyks.

LDS Jaunimo Konferencija
Pereitą savaitę Chicagoj įvyko LDS 

jaunimo konferencija, sušaukta Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo stiprinimo tik
slu. Apie tai “Vilnis” rašo:

Per dvi dienas tęsėsi Lietuvių Jaunuolių 
Nacionalė Konferencija, kurioj dalyvavo 42 
delegatai, atstovaujanti 14 kuopų. Iš tos 
konferencijos bus didelės naudos Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jaunuolių sekci
jai. Vienas iš svarbiausių nutarimų, tai 
dar šiame vajuj padvigubinti narių skaičių. 
Dabar prie LDS jaunu >lių sekcijos priguli 
1,500 narių. ^iTei tik bus padirbėta atsakan
čiai, tai narių tikrai bus 
čiai.

Paskutinė konferencijos 
čiadienio vakare, Vilnies 
imta mandatų 
gatų buvo 42. 
22 metai.

Visą tautą apimančios iškil
mės Konstitucijos įsteigimo su
kaktuvių prasidėjo gegužės mė
nesį. Tęsis iki sekančių metų su 
visokioms iškilmėms sąryšyje 
su Konstitucijos istorija.

Visas reikalas yra rankose 
United States Constitution Ses- 
quicentennial Commission. Ko
misija susideda iš šalies prezi
dento, vice-prezidcnto, Namo 
Buto pirmininko, penkių sena
torių, penkių atstovų ir penkių 
piliečių, kuriuos prezidentas pa
skyrė. Bepartyviška grupė, ir 
ji tarnaus be jokio atlyginimo. 
Komitetui paskirta $200,000 jos 
darbui.

Valstijų komitetai ir tūkstan
čiai apšvietos įstaigų ir knygy
nų dalyvaus šiose iškilmėse. Jie 
ragina, kad visi žmonės, ypatin
gai šios šalies jaunieji studijuo
tų šios šalies Konstitucijos isto
riją. Trys didžiuliai kontestai 
buvo surengti, kuriuose kolegi
jų, augštesnio mokslo ir pradi
nių mokyklų mokiniai galės da
lyvauti. Vietinės ir tautiškos 
dovanos dėl kalbų ir trumpų 
raštų apie federalę Konsti
tuciją bus siūlomos. Pa
roda istoriškų piešinių ir pa
veikslų pasirašytojų Konstitu
cijos bus laikyta Washingtone 
laike, iškilmių. Pašto Depart 
mentas išleis specialius krasos 
ženklus.

Seimas laikė pirmą susirinki
mą senoje Independence Hah, 
Philadelphijoj, gegužės mėn. 
14 d., 1787 m. Jo posėdžiai tę
sėsi iki rugsėjo 17 d., katroje 
dienoje įsteigėjai konstitucijos 
sutvarkė jų nesusipratimus, pa
sirašė po dokumentu ir persiun
tė ją Jung. Valstijų Kongresui, 
kad būtų perduotas žmonėms 
valstijų seimuose dėl jų užgyri- 
mo.

Kita svarbi diena buvo birže
lio 21 d., 1788 m., kuomet New 
Hampshire užgyrė Konstituciją. 
Tai buvo devinta valstija užgir- 
ti dokumentą, ir kadangi reikė
jo dviejų trečdalių balsų, šitas 
iNew Hampshire užtvirtinimas 
padarė Konstituciją šalies pa
matiniu įstatymu.

Augščlausias Teismas laiko į 
kaipo istorišku faktu, jog Jung, l 
Valstijų valdžia prasidėjo kovo 
4-tą dieną, 1789 m.

Daug permainų įvyko konsti
tucijoje, bet jos pamatiniai 
principai pasilieka, kaip jie bu
vo išdėstyti Amerikos geriau
sių protų net šimtmetis ir pusė 
atgal. Jungt. Valstijų Konsti
tucija yra gyvas dokumentas, 
kuris aprūpina savaimi būdus 
pataisoms, ir dėl tokių permai
nų valdžioje, kurias žmonės ran- 

j da tinkamas ir geistinas šių die
nų reikalavimams.

aukot įvairių katalikiškų or
ganizacijų reikalams, vienuo
lynams, katalikiškoms mokyk
loms ir t. t. Provincijos kuni
gai ir sako, kad per rekolek
cijas apvalomos jų ne tik sie
los, bet ir kišenes.

Manoma, kad ši konferenci
ja turi ne tik religines, bet ir 
informacinės su politiniu pric-

maišu reikšmės. Netenką abe- - 
joti, kad rekolekcijų metu 
įvyksią eilė pasitarimų katali
kų akcijos reikalais, nebus iš
kęsta nepakalbėjus apie civil, 
metrikaciją ir kt.

Per abi partijas į rekolek
cijas suvažiuosią apie tūks
tantį kunigų.

Darbininkų Atsakymas į Pakrikusią 
‘ Washingtono Konferenciją

Astuoni Šimtai Tūkstančiu Geležinkeliečiu Rengiasi Streikuot

kokie 3 tūkstan-

sėsi j a įvyko tre- 
svetainėje. Pri- 
raportas. Dele-komisijos

Vidutinis delegato amžius

Centro Valdybos ir mūsų

Iš Lietuvos

Kuo Baigsis Japoną Avant ura 
Chinijoj?

Tokio imperialistai pradėjo naują kru
viną militarišką avantiūrą Chinijoj. Jie, 
matyti, bus pasirengę daryti viską atplė- 
šimui Šiaurės Chinijos ir padarymui jos 
“autonomine,” kur jie galėtų nekliudo
mai viešpatauti.

Išprovokavę mūšius su chinais, šitie 
banditai dabar pastatė visą eilę chinams 
reikalavimų, tarp kurių yra: “visiškai 
panaikinti bent kokį anti-japonišką judė
jimą Chinijoj” ir “kooperuoti su japo
nais kovoje prieš komunizmą.”

Jei Chinija šituos reikalavimus ir pri
imtų, tai, bereikia apsigauti, Tokio im
perialistų tas nepatenkintų. Jie eitų po
liau. Jų tikslas, mat, pasigrobti dar di
desnius Chinijos žemės plotus ir ten įsi
stiprinti panašiai, kaip Mandžūrijoj.

Mandžūrija jiems pavyko pasigrobti 
labai lengvai. Chinija tuomet buvo su
siskaldžiusi, o tarptautinė opinija jiems 
nieko nereiškė. Sovietų Sąjunga, beje, 
tuomet taipgi buvo palyginti silpna.

Dabar dalykai kitoki. Chinija suly
džiau suvienyta. Chinijos komunistai, 
kurie sudaro milžinišką spėką toj šalyj, 
rasižadėjo eiti išvien su Nankingo val
džia, jei pastaroji kovos prieš Japonijos 
imperialistus. Sovietų Sąjunga šiandien 

ur kas stipresnė ir ji, reikalui prisiėjus, 
3 abejo, galėtų suteikti Chinijos liau- 
iai pagelbos.
Dabar pasilieka klausimas: ką darys 
ankingo valdžia? Ar ji ir šiuo tarpu 
>kio žvėrims nusileis? Ar ji nesiims 
nklo ir vieningai, keturių šimtų milio- 

. skaičiuje neišstos prieš įsiveržėlius?
T?i Nankingo valdžia tylės ir įsiveržu- 

siems bestijoms nusileis, tai ji labai ir 
laįiai nusikals prieš visą tautą.

Nepaisant kaip mes karo nenorėtum, 
jt kai prisieina klausimas gynimo sa
fes nuo imperialistų, kai iškyla pavergi

mas ar kova klausimas, tai komunistai 
isuomet pasisako už pastarąją.
Jei Chinijos liaudis, jei jos valdžia pa

irinks šį kelią ir vieningai kovos, ji bus 
aimėtoja ir Japonijos bestijiškiems im

perialistams bus užduotas tokis smūgis, 
kuris reikštų jiems galą!

Varde LDS
spaudos konferenciją sveikina L. Prūseika. 
Jis nurodė, koks skirtumas tarpe mūsų jau
nimo, kuris priklauso prie LDS ir tarpe ka
talikiško jaunimo ir tautininkiško jaunimo, 
kur viskas priguli nuo kunigų ir vadų pa- 
diktavimo. Karštai ragino pravesti pasek
mingą vajų.

Varde apšvietos komisijos raportuoja A. 
Kairukštis (Newark). Varde atletikos ko
misijos raportuoja J. Paltanavičius (Cleve
land). Varde organizacinės komisijos ra
portuoja J. Orman (New York). Varde so- 
cialiai-kultūrinės komisijos raportuoja Bel
la Pozer (Chicago).

Po to, priimta visa eilė rezoliucijų. Ųžgi- 
riama CIO veikimas, Amerikos Jaunimo 
Kongresas ir priimama rezoliuciją su svei
kinimu tiem^ LDS nariams, kurie kovoja 
Ispanijos fronte prieš fašizmą.

Po ta rezoliucija pasirašo visi delegatai.

Konferencija, vadinasi, padare gražių 
ir svarbių tarimų. Svarbu, kad jie būtų 
gyveniman pravesti.

Mūsų nuomone, konferencijoj būtinai 
turėjo dalyvauti jaunuolių iš Grand Ra
pids, Mich.,- Wisconsino lietuvių koloni
jų, Rockfordo ir pietinio Ulinojaus. Jei
gu iš ten jaunuolių konferencijoj neda
lyvavo, tai kaltė yra ir suaugusiųjų drau
gų, kad nepasirūpino jaunuolių pasiųsti.

Bent dabar mūsų veikėjai ten turėtų 
suirūpinti jaunimo organizavimu.

1Š TROŠKŪNŲ VYSKUPAS 
IŠKĖLĖ VIENUOLIUS 

MARIJONUS
Panevėžio vyskupijoje. 

Troškūnuose buvo ’_______ _
marijonai, kurie administravo i 
ir parapiją. Bet abu vienuo
liai buvo seni, nesidomėjo ka
talikiška akcija, tai parapijoje 
prisisteigė jaunalietuvių, o pa
vasarininkų veikimas visiškai 
apsnūdęs. Vyskupas, baigęs 
Troškūnų bažnyčios vizitaciją, 
į parapijos knygą įrašęs, kad 
parapijoje labai susilpnėjęs 
katalikiškų organizacijų veiki
mas.

Dabar vyskupija Troškūnų 
parapiją iš vienuolių marijonų 
perėmė, vienuoliai su broliu
kais išvykę* į savo centrą—«• 
Kretingą, o Troškūnų klebonu 
paskirtas energingas pasaulie
tis kunigas.

gą ir tam galį blogai baigtis.
Rekolekcijoms vadovaus ir 

konferencijas (religines pas
kaitas) laikys vienuolių mari-

vienuoliai jonų. generolas Telšių kunigų

LIEPOS MĖN. KAUNE REN
GIAMOS VISOS LIETUVOS 

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Anksčiau kunigų rekolekci
jos badavo rengiamos dekana
tais arba vyskupijomis, o nuo 
pernai pradėta rengti Kaune 
visos Lietuvos kunigų rekolek
cijos. Pernai nors ir buvo re
kolekcijos, bet nebuvo taip 
griežtai žiūrima, kad visi ku
nigai v į rekolekcijas atvyktų. 
Šiemet visi kunigai įpareiguo- 
jarni rekolekcijose dalyvauti. 
Rekolekci j ose daly vau j antie j i 
kunigai būsią registruojami, o 
kuris kunigas neatvyks, tai 
būsiąs įrašytas į juodąją kny-

' Astuoni Negrai
Šiomis dienomis spaudoj tilpo iš Mad

rido kablegrama, kad aštuoni Jungtinių 
Valstijų negrai, kovoję lojalistų pusėje 
prieš fašistus, žuvo mūšiuose.

Prieš kelias dienas žuvo septyni; pasi
liko tik vienas, komandierius Law, ku
ris, nieko nepaisydamas, kovojo ir gar
bingai mirė pereitą antradienį.

Šitie didvyriai paaukojo savo galvas 
už demokratiją, už laisvę. Jie žinojo, ką 
Reiškia priespauda. Jie puikiai -suprato, 
kad fašizmas yra tarptautinis pavojus 
visiems laisvę mylint1 ems žmonėms. No
rint fašizmui užduoti smūgį Jungtinėse 
Valstijose, Vokietijoj bei Italijoj, reikia 
jį mušti Ispanijoj, kur jis bando įsigalėti.

Ir šitie negrai kovotojai, podraug su 
kitais Jungtinių Valstijų jaunais vyrais 
anti-fašistais, vyko Ispanijon apginti de
mokratiją. Begindami, jie mirė.

Tebūva jiems amžina atmintis!

Keturiolikos geležinkeliečių Darbininkai neturi visados 
unijų valdybos per savo atsto- nusileisti kompanijoms. Jie 
vus liepos 2 d. nubalsavo sku- nusileido 1932 metais ir leido 

kompanijoms numušti jų al
gas ant 10 nuoš. Tas numuši- 
mas buvo sugrąžintas tiktai 
1936 metais.

Paimkime pereitų metų ge
ležinkelio kompanijų įeigas, 
tai atrasime, kad joms liko 
gryno pelno $169,900,000. O 
šių metų skaitlinės liudija, ka^ 
jų grynas pelnas bus pasiekęs 
$300,000,000. Todėl darbinin
kai turime reikalauti, kad tie 
pinigai nenueitų vien tik kom
panijų šėrininkams, bet kad jų 
dalis pasiektų ir darbininkus.

Dabar paimkime geležinke- 
darbo laiko reguliariams dar- liečiu algas. Pamatysime, ko
biniukams ir dviejų trečdalių' kios jos žemos pagal kitų in- 
laiko laikinai pasamdytiems dustrijų algas. Iš 800,000 dar-
darbininkams. Geležinkelių bininkų didžiuma gauna ma-
kompanijos atmetė tokius rei- žiau kaip $4.64 į dieną, arba 
kalavimus. į 57.8 centus į valandą. 250,000

gauna tiktai 40 
centų į valandą, ar mažiau. 
117,000 darbininkų gauna tik 
35 centus ar mažiau . į valan
dą.

Geležinkelių darbininkai ga
na ilgai skurdo, gaudami že
mas algas. Dabar atėjo laikas 
reikalauti didesnių algų ir, 
žinoma, turėsime gauti.

Balsuokime už 
jeigu kompanijos 
mūsų reikalavimo,

biai surinkti streiko balotus. 
Tam tikslui rezoliucija buvo 
priimta mitinge, kuris įvylfo 
Morrisono Motelyje ir kuria
me dalyvavo 1,300 generalinių 

i pirmininkų. Jei streikas į^i- 
i vystys, tai pasieks 800,000 
Į geležinkelių darbininkų.

Tai bus darbininkų atsaky
mas geležinkelių savininkams,' 
kurie pakrikdė Washingtone 
laikytą konferenciją algų pa
kėlimo klausimu. Unijos rei
kalauja visiems geležinkelie
čiams pakelti algas ant 20 
nuoš. Taipogi reikalauja pilnoj

kalavimus.
Už kokių trijų savaičių lai-, darbininkų 

ko Washingtonan suvažiuos 
keturiolikos unijų “čyfai” su
skaityti streiko balotus, kurių 
dauguma, be abejonės, bus 
už streiką. O kad už streiką 
reikia balsuoti, tai aišku kiek
vienam geležinkeliečiui. Ka
dangi kompanijos daro dides
nius pelnus, negu kada pir
miau, tai darbininkai taipgi 
turi gauti algų pakėlimą. O 
kad darbininkų algos turi būti 
pakeltos, tai kompanijos ne- me iki pergalės, 
gali nuo to išsisukti.

1 seminarijos profesorius rytų 
apeigų vyskupas Būčys.

Rekolekcijos suskirstytos 
dviem partijom: pirmos par
tijos rekolekcijos prasidės lie
pos 19 dienos vakarą, antros 
partijos rekolekcijos liepos 26 
d. vakarą. Visi 
dalyviai privalės apsigyventi 
Kauno kunigų 
klierikų bendrabučiuose, ir kol 
rekolekcijos pasibaigs, tol nė 
vienas rekolekcijų dalyvis ne
galės iš seminarijos rūmų kie
mo laisvai išeiti. Maistą tieks 
seminarijos virtuvė.

Apskritai, rekolekcijų metu 
būsiąs griežtas režimas ir 
stengiamasi palaikyti religinę 
nuotaiką.

Rekolekcijų dalyviams mi
šias laikys vyskupas Būčys ru
sų kalba, o kunigų choras Bu
čiui giedos 
lui”. Choro 
yra sudarytas iš vienuolių ma-įtarimo. Esu vaikinas 17 metų 
rijonų, o provincijos kunigai 
tik prisidės prie marijonų gie
damo “Gospodi pomylui.”

Kauno kunigų seminarija iš 
tų rekolekcijų gerai uždirb- 
siąnti, nes už išlaikymą reko
lekcijų dalyviams patiekiamos 
rimtos sąskaitos. Rekolekcijų 
dalyviai ir už konferencijas

rekolekcijų

seminarijoj,
DR. J. J. KAŠKIAUČBUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2—7964

streiką, o 
neišpildys 

tai kovosi-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

LAIBUTIS, LIESAS 
VAIKINUKAS

Brangus Daktare, man mo
tina skaito jūsų, straipsnius iš 
“Laisvės”, ir aš manau, kad 
jie yra didelė pagalba žmo
nėms, nelaimės bei ligos ištik-

Gospody pomy-j tiems.
branduolys jau| Aš noriu paklausti jūsų pa

amžiaus. Sveriu 155 svarus, 
bet labai aukšto ūgio, net 6 
pėdų ir 4 colių. Kas man da
ryt, kad atrodyčiau, kaip vy
ras, o ne kaulų maišas? Aš, 
regis, gerai valgau ir regulin- 
gai pamiegu, ir aš nerūkau ir 
negeriu. Gyvenu ant ūkio, 
kur yra gryno oro ir šviežių

turį atlyginti aukų pavidalu. Į daržovių, bet tai man nieko 
Be to, rekolekcijoms baigian- gera nepadaro.
tis rekolekcijų dalyviams pa-Į Malonėkite atsakyti per lai- 
kišami aukų lapai ir prašoma šką arba per “Laisvę”. Labai

Raudonosios. Armijos pėstininką! žygiuoja per Raudonąją Aikštę 
Maskvoje? Jie pasirengę ginti nuo priešų fašistų socializmo kraštą.

daug ačiū už jūsų laiką. At
leiskite, kad angliškai rašiau.

ATSAKYMAS
Norite, drauge, atrodyt, 

kaip vyras. Geras noras, ge
ras pasiryžimas. Labai jau 
daug dabartinių jaunuolių, ai
tai berniukų ar mergyčių, at
rodo, ilgi, laibučiai, liekni, lyg 
kokia vijtfklė. Da būtų pusė 
bėdos, jei, kaip dabar jums, 
organizmas jau taip sustaty
tas, liaukos taip nutaikytos, 
kad va neini kūnan, nors ir už
silaikai sau žmoniškai. Bet, kas 
blogiausia—daugybė jaunuo
lių taip ir nori atrodyti—-su- 
blogę, perkarę, bile tik tu auk
štas, laibas. Ar tai sveika ar 
ne, to nepaiso. Nedavalgo— 
arba netikusiai maitinasi, ne- 
damiega, nepasilsi, trankosi, 
baladojasi, kaip tie botagai, 
be saiko, be mieros. Kiti per
sunkia! dirba, perdaug ener
gijos eikvoja. Daugelis daeina 
net iki džiovos. . .

Jums, Drauge, daug padėtų 
insulino jčirškinimai. Insulinas 
yra kasos (pankreatinės liau
kos) vidujinė sunka, būtinai 
reikalinga saldymų ir krakmo
lų susinaudojimui organizme. 
Išpirmo gydytojas jums kelis 
kartus įleistų insulino, o pas
kui ir pats išmoktumėt.

Daugiau vartokite anglia- 
vandžių — saldumynų, krak
molų, riebalų. Ilgiau miegoki
te ir dažniau pasilsėkite. Ne
dirbkite persunkiai, vengkite 

nes visa tai džiovi-

dažniau vandens, 
limonado: citrinos 
saldytu vandeniu.

jūs vartokite

nuovargio, 
na žmogų. 

Gerkite 
geriau — 
sunkos su
Druskos ir gi 
daugiau. Druska palaiko dau
giau skysčių audiniuose, o tai 
priduoda svorio.
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Ant Sovietų Sienos
.................. N. POGODIN ■------  .......

Ką ištikro reiškia “užrakinta siena?” 
Tai, suprantama, pareiškimas, kuris cha
rakterizuoja Sovietų Sąjungos sieną To
limuose Rytuose. Bet “raktą” ant sienos 
nepamatysi jis nekabo.

Kalnų kaukarai, miškai, lygumos, 
upės, kloniai, per kuriuos tęsiasi siena 
didžiumoje yra dykuma. Sunku persi- 
statyti Tolimųjų Rytų plotai. Ką reiškia 
žemlapiai? Gstlų gale jie pateikia tik tiek 
supratimo, kiek jo galima gauti raštinėj. 
Bet tikrumoj Grodekovo kryptis, apie 
kurią taip tankiai skaitome laikraščiuo
se,—tai lygi Pavolgės kraštui. Ir tą rei
kia laikyti “užrakytai.” Kaip itžrakyti?

Kalnai. Tai juokas, kada prisimeni se
ną rusų valčių iš Rusi jos-Japonijos karo 
“Ant Mandžurijos Kaukarų ...” Kaip gi 
ir šokti ant kalnų? Tai bausmė... Štai 
kalnai, kalnai. Išeina du raudonarmie
čiai sargybom Žiema ... Šaltis ... Kalnai.

Vienas kovotojas apsižvalgo, susirau
kia, sumažina žingsnį. Jam nepatinka 
šiandien kupstai. Kas čia tokio pasikeitė? 
Jis dar nesupranta kas, bet mato, kad 
kas nors netaip. Skaito kupstus. Bet kur 
tu juos suskaitysi, o jis skaito. Ką, ar 
mes iuos pirmiau blogai suskaitėme?

—Ka? c
—Kupstus. Vienu dabar yra daugiau, 

—tarė jis. — Ir iš kur jis atsirado?
Raudonarmiečiai stovi. Dabar abu ma

to kad vienas kupstas priaugo.... Bet 
kam sukti galva, čia tūkstančiai kupstų. 
Jie tartum pasodinti ant dešimčių kilo
metru pločio.

—Na, žiūrėk,—drąsiai sako vienas 
raudonarmietis.—Tuo jaus šis kupstas su
riks!

Jis greitai prieina prie vieno kupsto, 
užsilipa ant jo ir šokinėja. Po jo kojomis 
pasigirsta žmogaus šauksmas. Iš kupsto 
išlenda užsimaskavęs baltu apsiautalu ir 
velėnomis rubežiaus laužytojas.

Štai čia būdamas, taip laipsniškai ir 
pradedi suprasti, ka reiškia “Užrakinta 
Siena.” Bet labai laipsniškai. Gyvenimas 
prie sienos tokis, veik nieko nematai. 
Viešpatauja tyla ir slaptybė. Tas slapty
bes sunku atidengti. Tu nieko nematai, o 
tave priešas jau senai mato. Kartais tu 
pradedi darvti dasinrotėiimns. kurie ne- 
žinėliui pasirodo paikais. Bet čia gyveni
me nieko paiko nėra. Siena sairnoia pa
prasti žmonės. Bet žodis “atyda” nesi
skiria nuo jų veiksmų. Atsarga, atvda, 
tai dalis jų gyvenimo. Net vilko staugi
mą jie nepraleidžia be atydos.

Nuo sienos į raudonarmiečių punktą 
paskambino telefonas. Sargai pranešė, 
kad nrie kalno, kur jie stovi, atsirado di
delė gauia vilkų.

—Žiūrėkite ten,—sakė jiems raudon
armiečiu vadas,—kad tie vilkai nebūtų 
dvikojai.

—Argi būna ir toki?
—Ant šios sienos viskas galimas.
—Nesenai raudonarmiečiu viršininkas 

užėio pėdsakus tigro. Pėdsakai vedė į 
mišką. Reikia pasekti tuos pėdsakus ar 
tik iie neveda prie kolehozninku javu 
sandeliu. Paprastai mišku tigrai javais 
nesidomi, bet lavinti, “civilizuoti.” gali 
padegt sandėlius. Net toki pėdsakai ne
praleidžiami be atvdos. Kaukia vilkas 
kur prie sienos ir anie tai sargai prane
ša telefonu savo viršininkui.

Sienos sargas guli prie paslėpto tele
fono. Telefonai įrengti daugelyj vietų. 
Tatai padaryta paprastai, bet gudriai. 
Nėra reikalo miškuose ir krūmuose pub
likai prie telefono. Telefono vielą, žino
ma, nepamatysi. Žemė vėl gražiai užly
ginta. Viešpatauja amžini miškai ir atsi
likimas. Bet tik taip atrodo, tikrumoje 
čia yra žmonės, yra technika, mašinos ir 
telefonai.

Į krūmus sulindo žąsys. Reiškia, ten 
nėra žmogaus. Ant kupetos pajudintas 
šienas. Reikia patirti ar ten nebuvo žmo
gus, o gal jis šiene pasislėpė. Geriau 
leisti pasienio šunį, jis tikrai sužinos.

Pasienyj viskas imama atydon, kas gy
venantiems toliau yra paprastu dalyku 
ir į ką nekreipiama atyda. Bet kartais 
sargai valandžiukei pasivėlina pažaisti. 
Bet štai nuo sienos skambutis.

—Klausau.
Čia telefonu kalbant vardas nereika

lingas. Raudonarmiečiai pažįsta savo 
vado balsą, o jis jų. Nereikalinga laikas 
leisti įvardinimams. Kas žino, kodėl 
skambina, gal kiekviena sekunda brangi?

Bet telefonu girdisi smagus balsas: 
—Drauge, vade, Japonija susimušė. 
—Kaip susimušė?
—Iš vartų japonų kareivinių išėjo du 

kareiviai ir ėjo jįįde naujo stulpo. Pus- 
kelyj vienas drožė į veidą kitam, gavęs 
mušti apsisuko ir nuėjo atgal į kareivinę. 
Stebėtinas svietas.

Apie tai ilgai kareiviai kalbės. Kaip 
gi taip? Pas mus tai būtų labai nepa
prastas atsitikimas. Kur matei, kad rau
donarmiečiai susimuštų? Kaip tatai gali 
atsitikti? O pas iuos mušasi.

Ir karo pasienyj atrodo ramu, nėra gy
vybės. Kokis raktas? Kur jis?

Vienas jaunas samurajus ėjo prie mū
sų sienos, kad gavus garbę. Jį apgavo 
atsta ir sienos ramumas. Iš visko ma
tėsi, kad tas jaunas japonas nesenai bai
gė karo mokyklą ir atvyko Mandžurijon, 
pilnas mokyklos žinių apie Rusiją. O čia 
dar atsiminimai Rusi jos-Japonijos karo, 
kuriuos Japonijoj jau per trisdešimts 
metų garbina, kaipo jų ginklo pergalę. 
Daugelis japonų taip ir mano, kad ant 
sieries niekas nepasikeitė, kad viskas, 
kaip buvo 1905 metais, taip ir dabar yra.

Jaunas japonų samurajus pasiėmė su 
savim kareivį, perėjo sieną į Sovietų pu
sę ir karo sumetimais pradėjo traukti 
paveikslus. Tą atliko dienos metu. Ąjo 
drąsiai, pasijuokdamas iš pasakų, kad 
Sovietų siena yra gerai saugoma. Jis ei
na į svetimą šalį prisikabinęs kardą, re
volverį ir niekas jį nelies. Jis mano: ir 
kodėl iki šiol Japonijos armija dar lau
kia, kodėl neima tuos turtingus plotus? 
Stebėtina!

Kiek paėjėjęs tarpe kupstų padargo 
oficierius. Jis senu papročiu atsikabina 
revolverį ir krepšį ir duoda nešti karei
viui. Čia jis užsimanė gerti. O gerti no
risi todėl, lead, nepaisant jo garsių kalbų 
apie drąsą, jis drąsai paėmė degtinės ir 
kareiviui davė.

Ne tolokai jie matė pasienio Sovietų 
, kaimą, ten galima atsigerti. Oficierius 

senai buvo išmokęs pasaką, kad rusai 
valstiečiai ir miegodami mato japonus, 
kurie turi istorinę misiją suteikti rusams 
civilizaciją. Jis taip mąstydamas vedė 
kareivį į kaimą, kad atsigerti.

Kaimelis pasirodė tuščias. Gyventojai 
buvo išėję į laukų darbus. Drąsus japo
nų oficierius įėjo į vieną stubą ir ten pa
matė mergaitę 10-12 metų. Jis valdyda
mas kelis rusų žodžius ir žinodamas, kad 
“tovarišč” reiškia draugiškumą išstūmė 
“to-va-riss-ss” ir pareiškė, kad jis'nori 
vandens. Mergaitė buvo rami. Ji davė ja
ponams atsigerti. Jie, saulės šalies žmo
nės, paačiavo. Viskas ėjo gerai. Sovie
tų siena atdara, gyventojai pasitinka 
gražiai. Oficierius vis traukė paveikslus. 
Ir kas sakė, kad Sovietų siena yra ant 
“rakto.” Tik pamąstykite, ką noĄ tą ir 
daro. Kokis tai bus nustebimas Japoni
jos armijos štabe, kada jis papasakos 
apie savo žygį ir parneš karinės vertės 
paveikslus. Tas rodo, kad ir be “didelio 
karo” Sibiro turtai gali būti Japonijos. 
O jam garbė, garbė už atliktą žygį.

Tuom kartu mergaitė daržais pasiekė 
kaiminką ir papasakojo apie japonus. Ta 
pašaukė savo kaiminką. Moterys susita
rė, kad viena seks japonus, o kita nusi
skubino į Sovietą.

Soviete buvo pirmininkas, jis turėjo 
paprastą medžiojimo šautuvą. Vienam 
eit su medžiotojo šautuvu prieš du gink
luotus japonus, pasienyj, kur klausimai 
rišami kulkomis, yra pavojinga. Jieškoti 
žmonių—laiko eikvojimas. Artimai gy
veno senas karo invalidas, vis gi paraką 
uostęs. Ir patsai Sovieto pirmininkas sa
vo laiku tarnavęs Tolimų Rytų Ypatin
goj Armijoj.

Moterys paliktos užpakalyj. Du vyrai 
su vienu medžiotojo šautuvu ėjo suimti 
japonų oficierių ir kareivį. Kaip matote, 
viskas ėjo tyliai, be šauksmo, kaip pa
prastai pasienyj. Juokai krėsti čia nega
lima. Žygis gyvybę statė pavojum Jeigu 
japonų oficierius būtų pastebėjęs, kad 
mergaitė išėjo iš namo, tai jai būtų blo
gai. Tokiame atsitikime jai mirtas.

Prie “svečių” reikia prisiartinti nepa
stebėtiems ir juos apsupti. Susidarė pa
dėtis:’ oficierius vis traukė paveikslus, 
kareivis atsiklaupęs ant patiesto plos- 
čiaus ir ką tai užrašinėjo, oficieriąus 

1 krepšys ir revolveris gulėjo greta karei-
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vio, o kardas buvo prie jo. Sovieto pirmi
ninkas nusprendė — pulti su šautuvu 
ant priešo, o buvęs kareivis turi tuom 
kartu pagriebti japono oficieriąus revol
verį, jeigu pavyks abu paimti gyvus. Ir 
štai prasidėjo veikimas.

Buvęs kareivis užėjo iš užpakalio. 
Prieš japonų oficierių Žsejo su atstatytu 
šautuvu Sovieto pirmininkas. Jis dabar 
garsiai suriko, kad padidinus “sve
čiams” baimę.

Japonų oficierius nustebo. Linkui jo 
ėjo mužikas atstatęs Skutuvą ir garsiai 
rėkė. Pasidarė jam pikta. Oficierius pik
tai nusišypsojo. Jis patsai žengė linkui 
pirmininko atstatęs rankas ir kartojo:

—To-va-liss-ss ... To-va-liss-ss!
—Rankas aukštyn!—suriko piktai.
Pirmininkas dar ką tai šaukė, ką ofi

cierius nespėjo suprasti. O tai buvo įsa
kymai senam buvusiam kareiviui grei
čiau veikti prieš japonų kareivį.

—Griebk revolverį... Greičiau!
Japonų kareivis nustebusiai žiūrėjo į 

pirmininką ir laukė paliepimo nuo savo 
oficieriąus, Juom kartu senas, buvęs ka
reivis, pagriebė sevolverį ir pristatė ka
reiviui prie krūtinės. Japono oficieriąus 
lauktoji karo garbė gavo smūgį. Japoni

Cleveland, Ohio
Svarbi Konferencija Miesto 
Majoro Rinkimų Klausimu
Liepos 17 d. (subatoj), 2:30 

vai. pcf pietų, Club Room B, 
Public Auditorium (įėjimas 
iš Lakeside Ave.) yra šaukia
ma konferencija iš visų miesto 
progresyvių organizacijų-uni- 
jų miesto majoro rinkimų 
klausimu.

Piliečių tarpe kyla klausi-

PIKNIKAS WILKES-BARRE, PA
Dienraščio "Laisves” Naudai

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

Įvyks Nedėlioję, 18 liepos (July)
PUIKI SVETAINĖ ŠOKIAMS IR GRIEŠ GERA ORKESTRĄ

Puiki Programa:
Lyros Choras

iš Shenandoah, Pa.

Merginę Oktetas
iš Wyoming, Pa.

LYROS CHORAS
iš Philadelphia, Pa.

P. BUKNYS
iš Brooklyno 

SAKYS PRAKALBĄ

Taipgi dalyvaus programoje Lyros Choras iš Phil adelphijos, vadovaujant J. Bulaukai, Aido Choro 
Atbalsiai (mtŠrus oktetas) iš Brooklyno, vadovaujant B. šaknaitei ir Wyoming Merginų Oktetas.

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI DIDYSIS PIKNIKAS BUS

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

mos, pamatyti sportišką žaislų ir pasimatyt su daugeliu svečių iš 
kitų miestų. RENGĖJAI.

. Puslapis Trečias

jos imperatoriškas armijos oficierius ir 
kareivis nuginkluoti dviejų mužikų.

Bet pafc oficierių, dar bu^įo kardas, jis 
juom galėjo gintis, o galų gale pasidairy
ti sau galą, kaip reikalauja samurajų 
tradicijos, kad nepasiduoti j nelaisvę. 
Bet samurajų svajonės nevisada išsipil
do. Čia atsirado pasienio sargai - ir pas
kutinį ginklą atėmė.

Sovietų pasienio sargai staigiai atsira
do. Pasirodo, kad jie japonams uždarė 
kelią grįžti atgal ir visas laikas čia buvo. 
Japono oficieriąus svajonės išgaravo. Ir 
čia siena buvo ant rakto. Veikia bendra 
apsigynimo jėga nuo mergaitės iki se
nelio.

Jaunas samurajus išdidžiai pūtėsi, sa
kė, kad jis oficierius imperatoriškos Ja
ponijos armijos, kad turi ypatingas pri
vilegijas. Bet čia nesuprato jo tų privi
legijų. Čia jam buvo pranešta, kad ne
paisant visų jo privilegijų, kada jis bus 
paleistas, tai Mandžurijoj jį laukia teis
mas ir sušaudymas. Jis patsai prisipaži
no, kad jam geriau pačiam atlikti “kara- 
kiri”—pasipjauti. Bet tas vis vien nepa
keitė padėties, kas reiškė, kad Tolimų 
Rytų Sovietų Sąjungos siena yra ant 
rakto. Vertė D. M. š.

Didieji Piknikai
Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Scranjfon 

Apylinkėje Piknikas

SEKMADIENI, 18 JULY
VALLEY VIEW PARK 

Inkerman, Pa.
Dalyvaus chorai iš Philadel- 

phijos, Brooklyno, Shenan
doah ir buc Wyomingo 

merginų oktetas

New Yorko Apylinkė 
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Walh St. Pier New Yerk 

City j Rye Beach, N. Y.

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

mas, kad iššlavus lauk dabar- Japonija grasindama sta
tinį miesto majorą Burton, | to Chinijai tokius reikala- 
kaipo vieną iš didžiausių strei- vimus, kurių Chinija negali 
kų laužytojų ir pagelbininkų išpildyt be pasivergimo Ja- 
kruvino Tom Girdlerio.

Šią konferenciją šaukia Cu- 
yohoga Pavieto Komunistų 
Partija, 1 
kandidatūra miesto majoro ir 
padėta pamatas ' sėkmingai 
rinkimų kampanijai.

Lietuviu draugijos turėtų 
pasiųsti atstovus šion taip 
svarbion konferencijom

M-ka.

vimus, kurių Chinija negali
Philadelphia, Pa.

PIKNIKAS 
SU $250.00 DOVANŲ

Sekmadienį, 5 September
WESTVILLE GROVE PARK 
At Route 47, Westville, N. J.

ponijai.

GAUKITE “LAISVEI”
kurioj bus apkalbėta, NAUJŲ SKAITYTOJŲ.

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

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

8701 JOS CAMPAlf AVE., DETROIT, MICH.

Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris irgi dalyvaus 
programoje šiame piknike , vad. D. Judzentavičienei,

Gera Orkestrą 
Grieš Šokiams

Pradžia
10 vai. ryto

Sporto Žaislai
Scrantonas su~ 
Shenandoah 

trauks virvę.
Bus ir daugiau 

žaislų

€1
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Metai Karo Ispanijoj

dienų sukanka 
kaip Ispanijos 
liaudis, su pa-

Liepos 18 
metai laiko, 
didvyriška 
gelba sąmoningų ir laisvę 
mylinčių pasaulio žmonių, 
veda karą prieš barbarišką 
fašizmą. Tam reikalui bus 
pašvęsta kiti straipsniai. 
Čia mes peržvelgsime įvy
kius paskutinių dienų birže
lio ir pirmos pusės liepos 
mėnesio.

'i

valcarnero. Jeigu pastarie
ji paims, tai fašistų armija 
prie Madrido bus apsupta ir 
sunaikinta arba turės bėgti 
į vakarus-pietus.
Veikia Liaudiečių Aviacija

Svarbiausiuose karo fron
tuose liaudiečių karo lėktu
vai ima viršų. Jie daug pa
deda liaudiečiams. Sako, 

Ispanijos liaudies valdžia kad Ispanijos valdžia į die- 
sutvirtėjo. Ji dabar turi na pasigamina po tris nau- 
apie 500,000 armiją, kita jus lėktuvus.
tiek kovotojų lavinasi ka- j Liepos 3 d. 20 fašistų lek- 
reivinėse, gaminasi kanuo- tuvų buvo nuvyti nuo Mad- 
les, kulkasvaidžius, lėk- rido. Tą pat dieną 7 fašistų 
tuvus ir ar uniriją. Jos j ė- lėktuvai bombardavo. Sau
gos vis auga ir po ilgo pri- tanderą, bet vienas iš.jų nu
sirengimo ofensyva į vaka- muštas. Liepos 6 d. liaudie- 
rus nuo Madrido duoda ge- čių lėktuvai smarkiai bom- 
rų pasekmių. Katalonijoj 
ruošiama 200,000 gerai ap
ginkluota armija, kurios 
tikslas bus išeiti iš užpaka
lio fašistams Bilbao srityj. 
Asturijos mainieriai nuola
tos bombarduoja

i

t

f

♦

*

f- f'

Ketvirtai, Liepos 15, 1037

bardavo fašistų apkasus

Romanillo miškuose. Noval-

nuni

tuvų skaičium virš Madrido, 
6,000 pėdų aukštumoj. Du 
fašistų “Fiat” lėktuvai už-

tarpe daug Japonijos šnipų.
Japonų Karas Prieš 

Chiniją
Jau kelios dienos, kaip ei

na šautuvų, kulkasvaidžių,

dillio ir maršuoja ant No-1 ša, kad liaudiečiai bėgy 4.. .- . .
■ • • menesių laiko numušė 184 kareivių pasiuntė.
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fašistų lėktuvus. Dabarti
niai mūšiai žymiai padidino 
fašistų nuostolius.

Sovietai ir Japonija
Japonijos imperialistai 

padidino karo provokacijas 
prieš Sovietų Sąjungą, k<?lis 
kartus buvo perėję rubežių 
ir pagriebė Amūro upėj sa
leles. Sovietai įspėja Japo
niją, kad jie davė specialį 
įsakymą savo Tolimų Rytų 
Armijai mušti japonus įsi
veržėlius, jeigu tik jie ban
dys tas provokacijas pakar
toti.

Sovietų Sąjunga įrodė sa
vo technikos ir lakūnų su- 
gabumą užk ariaudama 
Šiaurių Polių, atidarydama 

Madridu ir Villaverde fron- orlaivių skrajojimą, per 
te. Tą dieną liaudiečių Šiaurių Polių į Ameriką, 
priešorlaivinės kanuolės nu-j Sovietų Sąjunga, sugavo 
mušė vieną fašistų lėktuvą.1 daug Japonijos šnipų. Pasi- 
Liaudiečių lėktuvai ties No-i rodo, kad Japonija daug jų 

tos bombarduoja Oviedo valcarnero sumušė 10 fašis- i pasiuntė kartu su Rytų- 
miestą, pasiųsdami į dieną1 tų “Heinkel” lėktuvų ir du! Chinų Gelžkelio darbinin- 
iki 600 armotų kulkų prie- iš jų numušė. Liaudiečių kais, kada tie darbininkai 
šui. Italijos fašistai prisipa- lėktuvai bombardavo fašis- grįžo iš Mandžurij.os. . Jų 
žino, kad liaudiečiai siįmuš- tus kareivius Guadarama ir, buvo keli tūkstančiai jr. jų
dami, kovo mėnesį, italus
ties Guadalajara išžudė 2,- carnero sektore padegė fa- 
650 italų kartų. Vokietijos 
fašistų baisus lėktuvų už
puolimas ant civilių gyven
tojų Guernicoj užmušė 1,- 
654 senelius, vaikus ir mo
teris ir 889 sužeidė.

šiaurinis Frontas
Po to, kaip fašistai užė

mė Bilbao, ten nieko svar-

šistų lėktuvų gazolino tan
kus/ Nevalgamella fronte 
išvijo fašistus iš apkasų. 
Ties Novalvarnero liaudie
čių lėktuvai užpuolė tris fa
šistų lėktuvus “Fiat” (Ita
lijos) ir du iš jų numušė.

Liepos 7 d. liaudiečių lėk
tuvai atakavo fašistus Qui- 
jarna fronte. Tą pat dieną

baus neįvyko, Fašistai pla- 20 liaudiečių. lėktuvų mušė- 
navo puolimą ant Santande- si su didesniu fašistų lėk-
ro, bet liaudie^ ų ot nsyvas 
Madrido fronte prr crtė fa
šistus atitraukti dalį armi-
jos iš Šiaurių fronto ir pa- degti ir numušti. Liaudie-

čiai neteko vieno. Liaudie- 
ga- čių lėktuvai bombardavo 

vo 60,000 Asturijos mainie-' fašistus Boadilla miške ir 
nų į pagelią ir savo 56,000 jų logerius Retamarese. Ki- 
armiją pastatė prieš fašis-, toj vietoj vienas liaudiečių 
tus Santandero apgynimui. | lėktuvas mušėsi su dviem 
Bilbao fašistams labai daug fašistų “Fiat” ir vieną iš jų i 
kainavo, jie ten neteko apie i sudegino.
20,000 geriausių savo karei- į Liepos 10 d. liaudiečių 
vių ir sunaudojo penktą da- lėktuvai sumušė fašistus 
lį visų karo reikmenų. Bil- ties Boadilla del Monte ir 
bao jiems teko, bet baskie- paskui iš kulkasvaidžių Šan
čių armija tvarkoj pasitrau-idė į fašistus apkasuose. Tą | 
kė ir su 
virtadaliai Bilbao gyvento-1 
Jų. Gyventojai persikėlė į > 
Santanderą, kuris pirmiau ! 
turėjo 80,000, o dabar jau 
turi per 400,000 žmonių. Ba- 
skiečių ir asturiečių armija 
yra tvarkoj ir rengiasi per
eiti į ofensyvą prieš fašis
tus. Generolas Franco, fa
šistų vadas, mato pavojų ir 
reikalauja iš Mussolinio 
125,000 kareivių, 500 karo 
lėktuvų ir 300 armotų, nes 
kitaip nemano atsilaikyti. 
Italija, sako, pasirengus i 
siųsti 5K),0G0 fašistų. Taigi, 
fašistams nepavyko panai
kinti Šiaurių frontas neigi 
sunaikinti baskiečių-astu- 
riečių armijas ir todėl Bil
bao užėmimas nedavė jiems 
nieko, apart politinio pasi
gyrimo. Bet Bilbao gali būti 
greitai atimtas, jeigu fašis; 
tai ir toliau bus mušami 
Madrido fronte ir jeigu Ka- 
talonija pereis į ofensyvą.
Liaudiečiai Muša Fašistus

Maduido-Centralinis fron
tas yra vyriausias išspren
dimas Ispanijoj karo. Čia 
fašistai prakišo neįveikda
mi Madridą, prakišo prie 
G u a d a 1 ajarama, Jarama 
Upės ir dabar liaudiečiai 
juos muša į vakarus nuo 
Madrido varydami tolyn. 
Liaudiečiai atmušė fašistų 
altakas ir 4 d. liepos patys 
perėjo į ofensyvą, fašistus 
varydami tolyn nuo miesto.

Liaudiečiai daug išmušė 
fašistų ir atėmė nuo jų 
Brunetą miestą, už kurį bu
vo dideli mūšiai. Liaudiečiai 
užėmė Villanueva del Par-

siųsti prieš liaudiečius Mad
rido frontan. Baskiečiai

ja išėjo trys ket- pat dieną liaudiečiai subom- 
i Bilbao gyvento-1 bardavo fašistų lėktuvų du 

laukus Espinare. Pirmu 
kartu sudegino 5 fašistų j 
lėktuvus ir jų angarus. An-1 
trame fašistų orlaivių lau-! 
ke buvo apie 20 lėktuvų, iš 
kurių tik keli suspėjo pakil
ti į orą, o kiti visi sugadinti.

Liepos 11 ir 12 dienomis 
liaudiečių lėktuvai tuzinais 
skrajojo virš fašistų apka
sų ir mušė iš kulkasvaidžių. 
“New York Times” kores
pondentas H. L. Matthews 
pripažįsta, kad liaudiečiai 
turi ant fašistų viršų vy
riausiuose frontuose.

Fašistai žinojo, kad ši 
ofensyva bus ir ruošėsi ją 
atremti. Jų generolas Gon
zalo Queipo de Llano iš Se
ville per radio šaukė: “Mes 
pasirengę atmušti raudo
nuosius!” bet kada liaudie
čių 30,000 puolė <mt Bru
nette, tai fašistai neatsilai
kė. Fašistai prieš liaudie
čius metė 150 trimotorinių 
bomberių lėktuvų ir 150 
mūšio lėktuvų, bet jie nega
lėjo prieš liaudiečių orlai
vius atsilaikyti. Fašistai sa
ko, kad jie daug liaudiečių 
lėktuvų numušė. Bet maty
ti, kad ir jiems karšta.

Liaudiečių vyriausias va
das generolas Jose Miaja 
padėkavojo liaudiečiams ka
riams už drąsų puolimą, sa
ko, kad visi: pėstininkai, ar
tilerija, lakūnai, mechani
zuotos armijos dalys ir kiti 
skyriai labai gerai kovoja. 
Šaukia juos eiti pirmyn, kol 
fašistus išnaikins.

Liaudiečių valdžia prane-

kanuolių ir tankų mūšiai 
tarpe Japonijos ir Chinijos 
armijų Peipingo srityj. Ja
ponija užpuolė Chiniją. 
Chinijoe valdžia dar 50,000- 

Didelis

pavergti. Karo laivų f loti-! ten padarius taiką. Siūlė mylių į valandą, Curtiss lėk- 
liją pasiuntė į Rheine upę, palaikyti Anglijos ir Fran- tuvų. Jungt. Valstijose yra 
prieš Frangiją. Vokietijoj ei jos patruliavimą.. apie Is- 16,578 laisniuoti lakūnai, 
nusiminimas, nes šių metųlpaniją, bet Vokietija ir Ita-; Amerika ir Anglija gineija- 

■■ ” 1 1 ’ 11 ■■ Ii j a atmetė. ! si už Canton saliukę, Ra;
Francijos valdžia būdavo- miajame Vandenyne, kam ji 

ja naują karo laivams bazę priguli, nes ji turi lėktu- 
užlajoje Cam Ranh, In.do-1vams svarbos.
Chinijoj, prieš Japoniją.! Kitur įvykiai. Turkija 
Francijos valdžia per užsie- pasirašė nepuolimo sutartį 
nio ministerį Yvon Delbos 
užreiškė, kad jeigu Vokie
tija ir Italija atvirai, puls 
ilspaniją, tai tas reikš Euro-

derlius labai blogas, daug 
blogesnis už pereitų metų. 
Duonos daug reikės pirkti.

Italijos fašistai jau daug 
davė Ispanijos fašistams ir 
dar ketina siųsti 50,000 re- 
guliarės armijos. Mussolinis 
Genoa orlaivių laiškui pas
kyrė $6,000,000, tai prieš' 
Franci ją. Būdavo j a dar 60 j 
kitus karo lėktuvams lau- po‘s karą ir Franci j a atida- 
kus. Grūmoja Anglijai, kad rys savo sieną plačiai pagel- 
prieš ją sukels arabus ir bai Ispanijos liaudžiai, 
mahometonus. Sako, kad Franci ja pareikalavo, kad

karo pavojus.
Japonija Mandžurijoj tu

ri 100,000 kareivių, kita tiek 
mančukiečių ir apie 15,000 
rusų baltagvardiečių. Japo
nijoj yra dar 300,000 armi
ja, 1,900 karo lėktuvų ir 2,- 
000,000 lavintų rezervų. Ja
ponija turi galingą karo jū
rų laivyną, kuris pasaulyj 
skaitomas trečias iš eilės.

Chiniją turi 1,750,000 ka
reivių po ginklu. Šią armi- i uždarys Francijai Vidurže-! kitų valstybių sargai aplei- 
ją labai sutvirtino Sovietų mio Juras ir atkirs ją nuo’stų Franci j os-Ispani jos sie- 
Chinijos Raudonoji Armija. | Afrikos kolonijų. Bet Fran-Iną, nes tokio patruliavimo 
Chiniją gali dar kelis milio-lcija turi didesnį už Italijos, nėra ant Portugalijos-Ispa- vagonus ginklų, 
nūs karių pastatyti, ji turi jūrų karo laivyną ir oriai- nijos sienos ir iš ten fašis-,buk skiriamų 
nuo 600 iki 1,000 gerų karo vyną, 
lėktuvų ir kelis karo laivus. 
Chinijos liaudis pasirengus

hkų. Ch , jos Japo jos a fagįstams įajp angiai išlen- 
ras gali įvelti ir kitas sahs. da gu pa’siūl^ma> taikos.

Kas Naujo Kitur ' Bet ji kiečiau nusistato ir 
Vokietijos fašistai nulei- prieš didelį Vokietijos ir 

do nosį. 23 d. birželio jie su Italijos įsigalėjimą Ispani- 
Italija vėl išėjo iš Nesikišk joj, nes tas sudaro jai pavo- 
mo Komiteto ir tuo jaus 25 jų. Kada Hitleris pasiuntė į 
karo laivus pasiuntė prieš. Viduržemines Jūras dau- 
Ispanijos liaudiečius Vidur- 'giau karo laivų, tai ir An- 
žeminėsna Jūrosna. Bet su-,glija greit ten pasiuntė dau- 
žinoję, kad liaudiečiai pa-; giau saviškių. Anglija dar 
ruošė savo karo laivus ir,gaminasi 9,000,000 maskų 
lėktuvus mūšiams, pabūgo,nuo nuodingų dujų. 260 ka- 
ir pusę karo laivų atšaukė i ro lėktuvai manevravo ant 
atgal. Hitleris dantis grie-1 Londono. Palestiną padali- 
žia ant Austrijos ir nori ją no tarpe žydų ir arabų, kad

su Iranu (Persija), Afgani
stanu ir Iraku. Chile respu
blika užsakė Europoj du di
delius karo kruiserius. Por
tugalijos fašistai leidžia sa
vo prieplaukas naudoti Vo
kietijos karo laivams. Aus
trija padidino armiją nuo 
18,000 iki 52,000 kareivių. 
Rumunija sulaikė švedų lai
vą “Kolia,” kuris vežė 32 

, sakoma, 
Ispanijai, 

tai gauna visko. Į Lenkija vis persekioja žy-
Anglijos imperialistai vėli Amerikoj vieši Sovietų'Lcnkį’oj yra 3,- 

prabilo apie taiką Ispanijoj, lakūnai Ckalovas, Baiduko-1L ’AW,n7np?i^jJ 
. ....................... ' ' ' vas ir Beliajevas, kurie at-, "į^las 'del Juozo Filsud- 

skrido per Šiaurių Polių.! ^rsto,^kur ąrcivysku- 
P.ašant šiuos žodžius antras į , ,. J F > idzia pas- 
lėktuvas išlėkė iš SSRS 
Ameriką, vedamas Gromo- 
vo. Amerikoj darbininkai 
organizuojasi į CIO. Scotts
boro nekaltų negrų jaunuo
lių vėl prasidėjo byla. Hear- 
sto keli laikraščiui bankru
tavo. Būdavo j ami du nauji 
po 35,000 tonų šarvuočiai 
turės 16-kos colių diametro 
kanuolės. Laivynas negali 
surasti lakūnę Amelia Ear
hart. Valdžia užsakė 210 
greitų, skrendančių po 300

Įjos karalių karstų Krako- 
vo bažnyčioj. D. M. š.

Respublikiečiai Atėmė iš 
Fašistų 100 Ketvirtainių 

Mylių Plotą
Madrid.—Dabartinėje of- 

ensyvoje Ispanijos liaudies 
armija su tarptautiniais 
liuosnoriais atėmė iš fašis
tų jau 10 mylių pločio ir 
tiek pat ilgio plo 
rus nuo Madrido.

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

Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos 
pasimaudymui puikiame Rye Beacb’iuje ir pasilinksminimui gražiame parke

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

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

Bilietas $1.25. Iš Anksto Perkant $1.00
Iš New Yorko laivas išplauks 8:30 vai. ryto nuo Rye Beach išplauks 5 valandą po piety.

Bilietai Gaunami “Laisvės Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuo au kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stągg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietą. Rašydami kartu prisiyskite ir pinigus.



Ketvirtai, Liepos 15, 1937 EAISV® Puslapis Penktas

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS *e>is1.žod*ius-ir rrstAat? Fašistai Turėsią Apleist adv. Sen vz nirminmkii Ar. “ ~

Virš 3,000 Žmonių Dalyvavo 
Komunistų Partijos Piknike
Liepos 5, Adomo darže ivy- v. TA. . .

ko Komunistų Partijos ir kitų s' .? , Dienra\c!° R«laktor,uS 
organizacijų bendrai sureng-| N.edal,7ay.°—Y,s| La- J k' 
tas piknikas. Tai buvo šioj! p,e}° vlasbu‘yJ- Bank.etas be 
apylinkėj didžiausias pikni
kas. Virš 3,000 žmonių susi
rinko. Tasai daržas dar nėra 
matęs tiek publikos.

Kalbėjo Komunistų Partijos 
general is sekretorius Earl 
Browder ir kiti vietiniai kal
bėtojai. Drg. Browder nuro-1 
dinėjo, kokį didelį progresą 
daro Amerikos darbininkai.’ 
Girdi, po C. L O. vadovybe 
naujos unijos visur steigiasi, 
nauji tūkstančiai darbininkų į 
unijas rašosi. Komunistų Par-i 
tija pilnai užgiria C.I.O. ir i sportininkų ir 
kiek galima darbuojasi, kad 
pagelbėti darbininkams susi
organizuoti. Komunistų Parti
ja taipgi griežtai kovoja prieš 
demokratijos priešus, širdin
giausia remia Ispanijos kovo
tojus prieš fašizmą.

Dideli aplodismentai paro
dė, kad visi simpatizuoja d. 
Browderio ir kitų kalbėtojų 
kalboms. Partijiniam veiki
mui ant vietos surinkta virš 
$200. Kelionę į Sovietų Sąjun
gą laimėjo tūlas Walk, nuo 
Forbes St. Lietuvių šiame pik
nike gana daug dalyvavo.

Apie 200 Tedalyvavo Lietuvos 
Sportininkų Priėmime. Smeto
nos ‘‘Seimo” Atstovai ir Fa-

adv. Schultz pirmininku. Ad
vokatas darkyta lietuvių kalba 
sveikina svečius Lietuvos spor
tininkus ir perstato jų vadų V. 
Augustauską pakalbėti. Pasta
rasis aąiuoja už priėmimą, 
perstato 10 sportininkų, pa
aiškina apie jų gabumus ir 
pasižymėjimus, taipgi primena 
svečiams, kad Lietuvos spor
tas daro gražų progresą, 
sportininkai sudainuoja 
daineles.

Pakviečiama kalbėti Pitts- 
burgho universiteto atstovė

Baskijos Karo Frontą
tų išleidžiami tinkami 
bininkams įstatymai, 
skleis apšvieta tarp 
narių.”

dar- 
ir 

savo

Franciškiečių Seserų Piknikas 
Kūdas

pačiu laiku, pašonėj i 
daržo Franciškietes |

j Jokio Ūpo, Apmiręs. Didelis
Nusivylimas Fašistais. Lietuvių
Kongreso Lapeliai-Pareiški- 

mas Dave Daug Naudos
PITTSBURGH, Pa.—Liepos

8, apie 3 vai. Lietuvos sporti-i , ,, , . _ V1
ninkai, lydimi dviejų Smetonos Mitchell, chtcagietts Juška ir
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Čia 
tris.

clevelandietis Karpius. Jie 
kalbėjo labai trumpai, tik 
sveikino sportininkus ir išsirei
škė, kad Lietuva smarkiai 
kultūrėja. Nei vienas nedrįso 
bent žodžio gero duoti už Lie
tuvos smetoninę valdžią.

Ant galo, po visų sveikini
mų, sekė šokiai.

Vienas storas biznierius, 
laike šokių, reporteriui prasi- 

žinai’ kaimyne, kodėl jie 
valdžios ir! 

Virbickas, kodėl Smetonos agentai čia 
mažiausia | nepasirodė ? Nagi, kas nors po 

Pittsburghą išplatino Lietuvių 
Kongreso išleistus lapelius, 
numaskuojant tuos “didvy
rius.” Todėl jie ir pabijojo čia 
pasirodyti, o kurie pasirodė, 

.bijojo ką nors pasakyti.”
Tai tikra tiesa. Tie lapeliai

“seimo” narių, Lietuvos Aido 
redaktoriaus Jakševičiaus, at- 

; vyko Pittsburghan. Tarp jų 
maišėsi clevelandietis Karpius 
ir Chicagietis Juška, kaipo 
sportininkų priėmimo nariai .

Tos pačios dienos vakare 
jų palydovų 

priėmimui buvo surengtas 
bankietas Piliečių Kliubo sve
tainėje, South Sidėj. Surengi- ria: 
mui vadovavo vietos* tautiniu- negyrė Lietuvos 
kai—Pivoriūnas ir 
Tikėjosi jie turėt 
apie tūkstantį publikos. Pasi
rodė betgi visai kas kita. Susi
rinko vos apie pora šimtelių su 
visais sportininkais ir komite
tais. Tai begaliniai kūdas 
bankietas.

Pas rengėjus, sportininkus 
ir visus svečius didelis nusivy- paveikė ant lietuvių publikos 
limas, ūpo nupuolimas. Didžio- ir tiek pat ant tų, kurie pasiti- 
sios Smetonos “žvaigždės”, kime dalyvavo, 
kurios taip plačiai Pittsburghe |

Salamanca, I spa nija. — 
Audringai liaudiečių ata
kuojami Madrido fronte, 
fašistai rengiasi apleist ka
rų prieš Santanderį, šiauri
niame pajūryje, Baskijoje, 
ir permest savo armijas iš 
ten į Madrido frontų. Jie 
siunčia šimtus vokiškų ir 
itališkų kanuolių ir tankų ir 
tūkstančius 
nes prieš 
gino jaučius pirmyn Madri
do srityj.

Mussolinis Žada Nekurstyt 
Arabų prieš Angliją

savo kariuome- 
liaudiečius, žy-

Padėka Daily Workeriui 
Nuo Plienininkų Vado

Indiana Harbor, Indiana. 
—Reporteris Daily Worke- 
rio, komunistų dienraščio, 
asmeniškai sveikino Nicho- 
la Fonteschio, plieno dar
bininkų organizatorių, lai
mėjimais CIO streikų prieš 
“nepriklausomas” plieno 
kompanijas. Fonteschio at
sakė karšta padėka Daily 
Workeriui, kad šis laikraš-

? London. — Italijos dikta
torius ' Mussdlini atsiuntė 
užtikrinimų Anglijos užsie
niniam ministeriui A. Ede
nui, kad Italijos radio sto
tys daugiau nekalbės ara
biškai į gyventojus Palesti
nos ir kitų arabiškų kraštų, 
esančių Anglijos globoj.

Anglijos valdžia jau ne 
kartų protestavo Italijai 
prieš kurstymų arabų per 
radio prieš Anglų viešpa
tavimų minimuose kraštuo
se.

Mt. Vernon, Wallace, North, Melon, 
Odive ir 11th St., nuo Spring Gar
den iki Fairmount Ave. South da
lyje: nuo Washington Ave. iki Mif
flin gatvių: Front, 2nd., Moyamen- 
sing Ave.; nuo Front iki 4-tos gat
vės: Read, Greenwich, Tasker, Mo
res, Moore, Wharton.

Richmonde dalyje, nuo Clearfield 
iki Westmoreland gatvių: Edgmont, 
Miller, Ceder. Prašom lietuvių pa
aukauti tam svarbiam reikalui, šiau
rės Ispanų Komiteto Delegatai, 

G. Lukas ir A. J. Smitas.
(165-167)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas “Laisvės” 

Pikniko Reikalais
Liepos 15 d. yra šaukiamas visų 

organizacijų narių, 
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 de,l “Laisvės” pikniko ir svar
bios diskusijos, kaip viską pagerinti 
ant sekančio pikniko.

Draugai ir draugės, plačiai daly
vaukite, nes laikas greit priartins 
pikniką.

1.: svčs” skai-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
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.

ir pavienių.

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

BROOKLYN, N. Y. A 
Tel.: Glenmore i-6111

GARSINKITĖS “LAISVĖJE” I 
R GAUKITE “LAISVEI” NA

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Liepos (July) 17 d., ALDLD 52 
kp. susirinkimas įvyks 6:30 vai. vak., 
4097 Porter St. Nariai būtinai da-

tis taip 'daug padeda orga- | gaukite, nes jra,labai svarbių da- 
nizuot plieno darbininkus į ’”1......
industrinę unijų ir laimėt jų 
streikus.

lykų aptarti. Bus balsavimas Centro 
Komiteto. Nepamirškite.

Sekr. G. Gugas.
' (165-167)

V. K. Valdyba.
(163-165)

Camp Hygiology 
PUIKIAUSIA 

SUAUGUS1EM IR VAIKAM 
Pieniškai-Vegetari joniškas valgis, 
graži 60 akrų įstaiga prie Hudson 
upės, didelis privatinis ežeras, ant 
kalno viršūnės solariumas, pamo
kinimai bei prakalbos apįe svei
katą. Pasivažinėjimas laivais, pa
sivaikščiojimai, Tennis, Volley 
Ball, Basketball ir Baseball.

Puikus suteikimas patarimų.

Kainos: Suaugusiems $14 ir aukš
čiau; vaikams $11 į savaitę.

Nuolaidos imantiems ilgesniam 
laikui bei visam sezonui. Tik 40 
mailių nuo New Yorko, lengvai 
privažiuojama automobiliais, trau

kiniais ir laivais.
Rašykite:

Robert W. Anderson, 
134 Elliot Place 

Bronx, N. Y.
Tel. Topping 2-6639

TACOMA, WASH.
ALDLD Tacoma ir Seattle kuopos 

rengia pikniką, liepos 18 d. Lake 
Geneva. Užprašom visos apylinkės 
lietuvius dalyvauti kaip tai iš Cali- 
fornijos, 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- I 
tuvius, tad tikimės šiemet dar dau
giau sutraukti lietuvių. Pelnas nuo 
pikniko skiriamas svarbiems darbi
ninku reikalams. Kom.

(163-166)

WILKES-BARRE, PA. 
Wilkes-Barre ir Plačios Apylinkės 

Lietuvių Žiniai

Dar daugiau. Pittsburghie- 
buvo garsintos, visai nepasiro- čių tautininkų užsispyrimas vi

sai nesiskaityti su demokrati
niai nusistačiusiais žmonėmis, 
taipgi prisidėjo prie bankieto 
nepasisekimo.

Reporteris.

do. “Seimo” atstovai Galvy
dis ir Kviklis, taipgi “Lietuvos 
Aido” (fašistų organo) re- 

i daktorius Jakševičius tupi

Organizuoja 2 Milionu Val
diškų Darbininkų į Uniją

Tuo 
Adomo 
seserys rengė savo pikniką, i sarmatinas ir akis
Bet tai prastesnio negalėjo bu- pįttsburghiečiams parodyti.

Bankiete pasirodo tik 10 spor
tininkų.

Vakarienė suruošta gera. 
Vištienos galėjo prisisotinti vi
si dalyviai. Bet ir toji vištiena 
neški’j^džiai eina, kuomet pas 
visus nusivylimas vyrauja. Ir 
susirinkę svečiai vistiek nepa- 
Lmkiai atsiliepia apie dabar
tinę Lietuvos valdžią. Girdi, 
kodėl neduoda laisvų balsavi
mų, neleidžia į unijas organi
zuotis. Didelė didžiuma publi
kos susidėjo iš biznierių. Taip
gi buvo ir svetimtaučių.

Po vakarienės Pivoriūnas iš-

ti. Atvažiavo kelios mašinos. 
Pasirodė keli kunigėliai, keli 
parapijonai, tai ir viskas.

Katalikiškas jaunimas, at
vykęs pas “franciškietes”, ne
pasitenkinęs tokiu kūdu pik
niku, vėliau atėjo į darbininkų 
piknikų ir linksminosi iW vė
lumai.

Patartina “franciškietėms” 
sesutėms ir visiems kitiems, 
kurie nori užlysti kam nors už 
akių, gerai apsižiūrėti. Never
ta kitiems bandyti pakenkt, 
nes taip galima ir sau pasi- 
kenkti.

Amerika Žada Nepraleis!
Ginklų Japonam ir Chinam
Washington. — Jeigu da

bartiniai susikirtimai tarp 
įsiveržusių japonų ir besigi
nančių chinų, Peipingo sri- 
tyj Čhinijoj, išsivystys į 
“tikrų karų,” tai Jungtines 
Valstijos uždraus ginklų ir 
amunicijos išvežimų Japo
nijai ir Chinijai, sako Ame
rikos užsienių reikalų mini- 
steris Cordell Hull.

Washington. — John L. 
Lewis, Industrinio Organi
zavimosi Komiteto pirmi
ninkas, pareiškė, kad bus 
organizuojama į unijų 2,- 
000,000 įvairių valdžios dar
bininkų ir tarnautojų, ir

HARTFORD, CONN.
ALUNP Kliubo narių susirinkimas 

jvyks 16 d. liepos, Paparapijos Svet., 
kampas Capital ir Broad St. Visi i Liepos 18-tą d. yra rengiama la- 
nariai dalyvaukite šiame susirinl me,1 bai didelis piknikas dienraščio “Lai
nes nuosavo namo pirkimo klaus: 
mas turės būt išrištas.

(165-166)

Valley View Park, In
Bus didelė programa, 
pagarsėję chorai iš

r

GREAT NECK, N. Y.
Workers Alliance, 113 kp. rengia 

didelį pikniką Kasmočių Darže, 91 
, ,v - v Steamboat Rd. Pradžia 6 vai. vak.
jau išduota carteris unijai Bus graži programa ir geras kalbe- 
Šalies, valstijų, apskričių ir tojas. Taip pat bus pasikalbėjimas

svės” naudai 
kerman, Pa. 

.dalyvaus šie 
j Shenandoah, Pa., Philadelphia, Pa., 
[Merginų Oktetas iš Wyoming ir JVP- Į 
šrus Aido Choro Oktetas iš Bro<_. 
lyn, N. Y. Bus gera muzika šokiams, 
geras kalbėtojas, , bus gerų valgių ir 
šaltų gėrimų. Vietos ir iš plačios 
apylinkės lietin ius kviečiame skait- 1 
lingai dalyvaut. Pradžia 10-tą vai. iš Į 

visus — Rengėjai.
(161-165)

449

A. MOLLYN
Barber ir Beauty Parlor 
Grand St., Itrooklyn, N. Y.

mwQfii valeliai™ iatnicrn dar tarPe žy(1° ir ūki"inko (juokas). Šo- ryto. Kviečiame vi miestų VdiaibKų įstaigų Udi !kiams grie§ «Hign School” jaunuo-i (161-
bininkų. j liai, kas gražiausiai pašoks—laimės -

x . .. , 1 dovaną. Todėl kviečiame visus da-Lewis, sutikdamas SU pre- lyvauti. Komitetas. (Data?—Adm.)
zidento Roosevelto pastaba, 
kad įstatymai uždraudžia 
valdiškiem darbininkam 
streikuot, tačiaus, sako:

“Ši unija stengsis, kad bū-

(165-167)

HAVERHILL, MASS.

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia

P. BALTRĖNAS
c-o Camp Hygiology

VERPLANCK POINT, N. Y.

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J

UU—— IIH—1—• I

Haverhill’io Lietuvių Organizacijų yra gražios maudynės ir neto- 
' Bendro Veikimo Komitetai rengia di- Ii nueiti. Namuose yra Visi pa
dėlį pikniką, sekmadienį, liepos 18 
d. L. P. G. Kliubo Parke, Brookside 
Ave., Bradford, Mass. Prasidės 11 
vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Piknike padarytas pelnas, eis sušel- 
pimui Lietuvos politinių kalinių. To
dėl kviečiam visus Haverhill’io ir iš 

i apylinkės lietuvius atsilankyti į šj 
pikniką. Grieš gera orkestrą. Įžan
ga veltui. —Kom.

(165-167)

togumai. Gausit šviežio pieno, 
sviesto, kiaušinių ir įvairių 
daržovių. Kainuos jums čia la-1 
bai nedaug, nes mes čia savo 
užaugintus produktus pigiai 
parduodam. Dėl informacijų 
rašykite:

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

CHARLES’
OP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degias, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
CLEVELAND, OHIO

Liepos 18 d., sekmadienį, 10 vai. 
ryto įvyks ALDLD 15-to Apskr. pus
metine konferencija. Visų kuopų at
stovai malonėkite pribūti nurodytu 
laiku ir su sumanymais, naudai mūsų 
organizacijos ir abelnai darbininkų 
judėjimui. Konferencija atsibus Lie
tuvių Darbininkų Svet,. 920 E. 77th 
St. Apskr. Org.

(165-167)

COURTNEY, PA.
Liepos 18 d. APLA 11 kp., 

ALDlJfX SLD ir SLA kuopos bendrai 
rengia pikniką, Pine Fork, Liberty, 
Pa. Bus gera muzika ir patogi sve
tainė pasišokti. Kviečiame visus iš 
apylinkės ir vietinius dalyvauti.

Kom.
(165-167)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.
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| $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pinna Dovana $100; 2-ra-$35
I

4
3-čia—$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5

WORCESTER, MASS.
Kas norite važiuoti į Salisbury 

Beach su Aido Choru, liepos 18 d., 
užsiregistruokite pas J. Kižj, kelio
nė į abi puses (Round Trip) $1.50, 
busas išeis Ifgiai 8 vai. ryto. Aido 
Choro Sekr.

(165-167)

Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busy ir prie parko tarty—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

Programoj dalyvauja: Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., Lyros Choras iš Philadelphia, Sietyno Choras iš 
Newark, N. J., Rusą Choras iš Phiktdelphios ir Rūsy Grupė.

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 17-18 dd. įvyks po visą 

miestą rinkliava; išeis 1,000 rinkti 
aukas. Tomis dienomis valdžia duo
da leidimą; bus specialiai leidimai 
ir dėžutės. Iš lietuvių apsiėmė kele
tas, bet dar reikalinga daugiau. Lie
tuviai susirinks 9:30 vai. ryto šiose 
stotyse: 735 Fairmount Ave., 143 
Pierce St., 3244 Edgemont St., 17-18 
dd. liepos. Aukas rinksime šiose 
gatvėse: North dalyje nuo 9-tos iki 
13-tos gatvės: Brandywine, Green,

'3”
A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ BROOKLYN LABOR LYCEUM

13 DARBININKŲ ĮSTAIGA

KELRODIS: Pervažiavę Delaware tiltų į Camden, sukit po dešinei į Broadway ir važiuokit tiesiai 
iki pirmutiniam Circle, sukit po kairei ir už antro Circle sukit po dešinei į kelių No. 47. Pastebėję iška
bas ant kelio, sukit po dešinei. 7į mailės nuo Delaware tilto.

Bušai eis iš šių vietų tik už 50c. į abi puses: 143 Pierce St., 1331 So. 2nd St., 735 Fairmount Ave., 
28th ir Poplar Sts., 4647 Melrose St., 2715 Allegh eny Ave., 7928 Harley Ave. Bušai eis nuo 10 vai. 
ryto iki^ vai. po pietų. Nesivėluokite.

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolhj 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

Rūgšti ruginė, snrdi ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen
učiam duona, balta durn a, Cadeh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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



Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
eksplozija ir Ryan, degančiais 
drabužiais, tapo išmestas 10 
pėdų į orą.

Manoma, kad kibiru užga- 
vimas metalines sienos pade
gė susikuopusias gasolines-du- 

' jas.

Kalbės Ispanijos 
Ambasadorius

Ispanijos karo metinių su
kaktuvių minėjimo mitinge, šį 
pirmadienį, kalbės Ispanijos 
ambasadorius Jungtinėms Val
stijoms, Fernando de los Rios, 
kurig ką tik sugrįžo eit savo 
pareigas po apsilankymo Is
panijoj. Dedama pastangos iš
girst Ispanijos prezidento 
Azana kalbą, tiesiog iš Ispani
jos.

Taipgi kalbės Komunistų 
Partijos genertilis sekretorius 
Earl Browder, kongresmanas 
Jerry J. O’Connell, buvęs kon
gresmanas Marcantonio ir kiti 
žymūs žmonės.

Mitingą rengia šiaurių Ame
rikos Komitetas Gelbėjimui 
Ispanijos Demokratijos. įžan
ga 25c., 50c., $1 ir $2. Bilie
tai jau parsiduoda.

Dvasiškis Siuntė Vaikus į 
Nesanitarinę Kempę

Įtūžusios, verkdamos ir grū
mojančios motinos pasitiko sa
vo taip pat nusiteikusius vai
kus, sugrįžtančius iš New 
Paltz, N. Y., kur juos buvo iš
leidusios rabino Bienenfeld’s 
kempėn.

Pasirodo, kad tik pereitą 
šeštadienį rabinas buvo pa
šauktas teisman už neturėji
mą leidimo kempei. O jįte jo 
nereikalavęs dėlto, kad kempė 
netinkama, nesanitariška. Bet 
nepaisant to, jis vis vien pa
siuntė 112 vaikų. Tai sužinoję 
Sveikatos Dept. viršininkai 
kempę uždarė ir vaikus par
siuntė atgal.

Daugelis tėvų tariasi traukt 
rabiną teisman atgavfrnui pi
nigų, kuriuos sumokėjo už vai
kų “vakaci j as.”

Panašių nuotikių jau yra 
buvę ir su kitomis dvasiškių 
“labdaringomis” kempėmis, 
kur už kiaulydes nuo tėvų iš
lupa gerus pinigus.

Atidėjo Vokiečio 
Deportavimą

Alfred Meister, 25 m., dė
ka Am. Ateivių Gynimo Ko
mitetui dar pasiliks šioje šaly
je iki praeis apeliacija, kurios 
pasėka nusakys jo likimą, tlis 
jau būtų išvežtas Vokietijon 
prekiniu laivu Bagdad, ku
riuo jis pribuvo slapuku, jei 
ne A. G. Komitetas.

Meister, jaunas socialistas, 
išlaikytas Ispanijos fašistų ka
lėjimo vienutėj tris mėnesius, 
buvęs siunčiamas Vokietijon. 
Laike perkėlimo kiton koncen
tracijos kempėn jam pasisekė 
pabėgti į Hamburgą ir ten pa
kliūti laivan, bet badas priver
tė jį pasiduot oficieriams.

Užklaustas, kas jo laukia 
Vokietijoj, Meister ramiai at
sakė : “Manau, pasiųs visą am
žių kalėti, o gal peršaus.”

Vaikai Laimėjo Sėdėjimą

Park Ave., Bronx, vaikai 
laimėjo sėdėjimo streiką, kurį 
jie pradėjo pereitą penktadie
nį, Vandens Department© Raš
tinėj, reikalaudami įvest jų 
apylinkės gatvėse šmirkšlinę 
maudynę. Nežiūrint spirginan
čio karščio, vaikai išsėdėjo iki 
sekmadienio priešpiečio ir pa
liovė streikavę tik tada, kada 
departmento mechanikai įve
dė ir atidarė maudynę prie 
167th St. ir Park Ave.

Transporto Darbininkų Uni
ja bus vienintelė ant baloto 
Bell Transportation Co. taksiu^ 
darbininkų balsavimuose 
uniją. Balsuos už ar prieš, ši 
kompanija yra paskutinė iš di
džiųjų kompanijų pasidavu
sių balsavimams. Juos veda 
Miesto Industrinių Santikių 
Taryba. Kitų Ko. balsavimuo
se dalyvavo ir kita unija, bet 
tapo skaudžiai supliekta, tad 
šiuose atsisakė dalyvaut.

Atsiliepkime į Savo Didvyriškų 
Jaunuolių Atsišaukimą

Jūs jau skaitėt “Laisvėj”, liepos 14-tos laidoj, lietuvių Tarp
tautinės Brigados karių atsišaukimą remti Ispanijos cNemokra- 
tinę valdžią jos kovoje prieš fašizmą. Tai balsas didvyrių, 
kurie pasiryžę bile minutę atiduoti gyvybę už demokratiją.

Kaip greičiausia galėtume paremti jų kovą?
Darbininkiškų Organizacijų Parengimų Sąryšis ruošia pui

kų pikniką sekmadienį, 25 šio mėnesio, Ulmer Parke, kur bu
vo “Laisvės” piknikas.

Iš karto šis piknikas buvo planuota rengt vien tik priklau
sančių Sąryšyje draugijų naudai. Bet gavus šį atsišaukimą, 
Sąryšio Bikniko Komisija nusprendė, kad ketvirtadalis šio 
pikniko pelno eis Ispanijos paramai.

Tą gražų sumanymą reiktų visiems širdingiausia paremt. 
Priklausančių draugijų nariai ir kiti demokratijos mylėtojai 
paimkite iš anksto platinti bilietų ir visais būdais dirbkite už 
pikniko sėkmingumą. Bilietus gaukite pas d. J. Valatką, 
“Laisvėje”. O visi kiti, l&irie negali prisidėt darbu, mažiau
sia, ką gali padaryt, tai įsigyt bilietus iš anksto visai savo 
šeimai ir dalyvaut piknike.

Aidiečių Atydai
Šį penktadienį, 16 liepos, 

kviečiami visi Brooklyno Aido 
Choro nariai susirinkti į repe
ticijas 7:30 vai. vakaro. Nori
ma pamokas užbaigti anks
čiau, nes po pamokų aidie- 
čiams ir kitiem, dirbusiem 
“Laisves” piknike, ruošiama 
vaišių vakaras.

Tad visi aidiečiai būkit ly
giai 7:30 vai. vak. pamokose.

Choristas.

Teisėjo Ponios Šuniukas 
Išgali $14 Kambarį

“Mailės pilna” — šuniui— 
Mrs. D. Robinson, miesto tei
sėjo William H. Robinsono 
žmona, pasamdė St. Regis vie
šbutyje kambarį savo šuneliui 
Jean, kad apsaugoti nuo kait
ros. Kambaryje oras mecha
niškai reguliuojamas ir už jį 
mokama $14 į dieną. Paties 
teisėjo ir sutikta • gelbėt šu
nelį.

Ne taip gerai veikia teisėjo 
“meilė”, kada.į teismą atveda
mi biedniokai benamiai, arba 
streikieriai, kurie kovoja už 
geresnius namus šau ir vai
kams.

Pasipiktinęs.

Lankėsi “Laisvėje”
Antradienį apsilankė “Lais

vės” įstaigoj Aldona Grabaus
kienė iš Pottsvillės, kuri atvy
ko į “Laisvės” pikniką ir vieši 
pas savo tėvelius, A. ir F. Ka
zakevičius, Jamaicoj, jau ant
ra savaitė. Su ja vieši ir mi- 
nersvillietė Mandžioskienė. 
Jos grįžta namo šiandien.

Trečiadienį aplankė “Lais
vės” įstaigą Kazys Liutkus iš 
Chicagos, seniau ilgoką laiką 
gyvenęs Brooklyne, taipgi Bal
timore, Md. Svečias pakelyje 
apsilankęs Baltimorėj ir Phi- 
ladelphijoj. Brooklyne ketina 
pasilikt keletą dienų, kad pa
simatyt su čionykščiais savo 
draugais ir pažįstamais. Vė
liau vyks į Connecticut, Bos? 
toną, Buffalo, Niagarą Falls, 
Detroitą, paskiau grįš Chica- 
gon.

Rep.

Išvyko j Vasarnamį
Dr. A. Petrikos šeima, K. 

Petrikienė ir sūnus Albertas 
šiuo tarpu atostogauja savo 
vasarnamyje, Rocky Point.

Drg. K. Petrikienė ten jau 
buvo keletą kartų, bet atos- 
togaut nebuvo kada, reikėjo 
priruošt vasarnamis ir jo ap
linkuma. Gi dicj^lis darbas re
dagavimo knygos “Virėja” 
gulėjo ant jos pečių. Dabar, 
baigus knygą, taipgi gavus Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus ir kitų di- 
jetos žinovų O K, kas liečia 
knyos gerumą sveikatos at
žvilgiu, tikisi pasilsėti.

Šiuo tarpu pas Petrikus vie
ši skulptorius Petras Rimša, ir 
Paukščiai, brooklyniečiai (iš 
Richmond Hill).

Rep.

Išvyko Tolimas Svečias
Pirmadienį išvyko atgal į 

Montrealą, Kanadą, drg. J. 
Račys. Jis Jungtinėse Valsti
jose buvo mėnesį laiko, daly
vavo “Laisvės” piknike, eilėj 
kitų sueigų, susipažino su New 
Yorku, Newarku, eile mokslo 
ir kultūros įstaigų. Būdamas 
“Laisvėj”, atsinaujino jos pre
numeratą ir naujai raidžių 
mašinai paaukavo $1.

Draugas.

Lincolno Batalionui 
Pasiuntė Judį

Tarpt. Darb. Ordenas pa
siuntė Lincolno Batalionui do
vanoms Gegužės Pirmos fil
mą, kuri labai vykusiai atvaiz
duoja šių metu Gegužės Pir
mosios paradą New Yorke.

Motinos Bloor Gimtadienį 
Minėt Pribus Žymią 

Žmonią iš Kitur
Garsios darbininkų vadovės 

Ella Reeve Bloor 75 metų am
žiaus sukaktuvių minėjime 
kalbės Mary Zuk iš Detroito, 
kuri iškilo į vadovybę Detroi
to mėsos streike ir paskiau ta
po išrinkta i Miesto Tarybą, 
pirma to miesto moteriškė pa
siekus tokią aukštą įstaigą.

Vienu vyriausių kalbėtojų 
bus William Z. Foster, Komu
nistų Partijos nacionalis pir
mininkas. Taip pat kalbės ir 
jos jauniausias sūnus, Carl 
Reeve, gerai žinomasA rašyto-1 
jas ir Kom. Partijos kvietimo 
direktorius Philadelphijos dis- 
trikte. Margaret Kavaliauskai
tė (Cowl), Komunistų Parti
jos darbo tarp moterų direk
torė, irgi yra kalbėtojų sąra
še. Pirmininkaus Elizabeth 
Gurley Flynn.

Tas didysis Močiutės Bloor 
pagerbimui piknikas įvyks šį 
sekmadienį, 18 liepos, Grant 
City Parke, Staten Island. Bus 
delegacijos iš kitų miestų; pui
ki meno programa; pirmos rū
šies muzika šokiams; užkand
žiai ir gėrimai. Kelrodį paduo- 
sim vėliau.

“Gaugite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

“Laisves” ofise bi kada galima I 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos u

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.
•

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

LAISVE

Biednuomenes Vaikai 
Negauna Pieno

Susan Jenkins, Milk Consu
mers Protective Komiteto vice
pirmininkė, kalbėdama dviem 
tūkstančiam pieno farmerių, 
pasakė, kad pieno trustai at
ima nuo biednuomenes pieną. 
Ji ragino farmerius remti to 
komiteto kovą prieš trustus už 
pigesnes pieno kainas, nes 
trustai apiplėšia abiejus: far
merius ir vartotojus.

Ji nurodė, kad iš 26,966 
New Yorko šeimynų, kuriose 
pravesta tyrinėjimas, 500 vi
sai nepirko pieno, nes neturė
jo iš ko. Du trečdaliai šeimy
nų pirko mažiau dviejų kvor
tų į savaitę per asmenį. Bend
rai suėmus pirkusias ir nepir- 
kusias šeimynas išpirkta per' 
savaitę 2.44 kvortos. O geros 
sveikatos palaikymui reikalau
jama vaikams mažiausia kvor
tos į dieną.

Ir Atkočaičio Kriaučiai 
Turės Piknike Stalą

_________ I

Nors Atkočaičio kriaučiai 
dar nedirba, bet piknikan visi 
rengiasi pagal geriausią išga- i 
lę. šapos čermanas, Riskevi-1 
čius, platina tikietus, o pats 
Atkočaitis padeda organizuot 
šapos stalą, prie kurio jis pir
mas “užvys” bačkutę gėrimo. 
Tai yra geras ženklas padau
ginti pikniką.

Rengkimės visi padaryti 
sėkmingu šį pikniką, kuris 
įvyks Dexter Parke šį šešta
dienį, 17 liepos.

J. N.

Deportuoja Bekojį Indusą
Sikander Ali, indusas darbi

ninkas, buvo atvykęs į šią šalį 
1920 metais ir sunkiu darbu 
restauranuose pelnė sau duo
ną. Keli metai atgal jis pa
kliuvo automobilio nelaimėn 
ir prarado koją. Queens teis
mas nusprendė, kad jam turi 
būt išmokėta $15,188, bet pa
sirodė, kad pinigų negalima 
išrinkti. Dabar jį, bekojį ir 
biedną, deportuoja atgal In
dijon, kur jis pęr 17 metų nė
ra buvęs.

Eksplozija Išmetė Aukštyn
Wililam Ryan, 236 Carlton 

Ave., mechanikas, pavojingai 
sužeistas, kada jis nusileido ’ 
vienon duobių, virš kurių va-' 
lomi trokai, kad išsemt gaso-! 
linuotą smėlį. Ūmai trenkė 

IŠRANDAVOJIMaF
Pasirandavoja keletas fomišiuotų 

kambarių, yra vienas didelis kamba
rys, taip pat yra garadžius pastatyt 
dviem automobiliam. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės pas' Anelę 
Migley, 130-26—115th St., Ozone 
Park, L. I., N. Y. 1

Clement Vokietaitis I
LIETUVIS ADVOKATAS į 

50 Court Street j 
Tel. Triangle 5-3622

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 >

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW R BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdiipo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavinfas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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i

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD-Moteiii 81-mos kuopos su
sirinkimas įvyks šj ketvirtadienį, 15 ’ 
liepos, 8 vai. vakaro, “Laisvės” sa- 1 
Įėję, 419 Lorimer St. Kviečiame ir ; 
nepriklausančias šioj kuopoj.

Sekretore.
(164-165)

DRAUGIJŲ SĄRYŠIO PIKNI
KO DARBININKAMS

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

Šiame susirinkime apkalbėsime 
paruošimą maisto, gėrimų; pasiskirs- 
tysime 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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdnu automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kfcštų. 
Turim puikiai Įtaisytu Koplyčią 
ir salę del po žermeną pietį. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Priei Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L. N. Y.

TeL Stagg 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

H

Ketvirtad., Liepos 15, 1937

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

Stanley Masiulio 
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
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.

GARSINKITfiS SAVO BIZNį 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886
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Telephone: EVergreen 8-3770

J. GARŠVA
; Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.




