
KRISLAI
Kas Pikietavo Ispanų 

Konsulatą?
Ir šimutis Smetonos 

Kavalierius!
Fašistų Vadas apie 

Orlaivininkus.
Ką Sako Kiti?

R. Mizara

, Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Detroite buvo pikietuojamas 
Ispanijos respublikos konsula
tas.

Kas j j pikietavo?
Fašistai?
Juodasis Legijonas?
Liberty Lygos nariai?
Ne!
Trockistai! Trockistai, pri

klausą Amerikos Socialistų Par
tijai.

Ispanijoj fašistai orlaiviais 
ir kanuolėmis naikina respubli
kos miestus ir žmones.

Amerikoj Socialistų Partijoj 
esą trockistai pikietuoja respub
likos konsulatus, reikalaudami, 
kad Negrino vyriausybe išlais
vintų suimtus fašistų šnipus ir 
sabotažninkus Ispanijoj!

Jei ne kas kitas, tai jau šis 
vienas faktas aiškiausiai paro
do, kad tarp trockistų ir fašistų 
nebėra jokio skirtumo.

Bet kaip Socialistų Partija 
gali tuos sutvėrimus laikyti sa
vo eilėse?!

Smetona padarė savo kava
lierium “Draugo” redaktorių L. 
šimutį. Jis yra pakeltas “į 
LDK Gedemino ordino Riki- 
jus.” (gal rinkėjus?)

Smetonai nusipelnė ne viena 
davatka, ne vienas kunigas, nu
sipelnė gerai ir šimutis.

Greit bus padarytas kavalie
rium ir St. Gegužis. Sakoma, 
jo ordinas randasi vienam Wa
shington© seife.

Neužilgo kiekvienas lietuvis 
fašistas, kiekvienas ant jų ma
lūno vandenį piląs asmuo bus 
Smetonos kavalierius. Prastų 
jau nebeliks.

Tuomet “tautos vadas” turės 
išmislyti kokį nors kitokį čičį 
užbovinimui savo viernųjų pa- 
donų.

Paskaitykite sekantį:
“Gromovo, Jumaševo ir Da- 

nilino lėkimas per šiaurės aši
galį į San Francisco galima 
laikyti nusisekusiu, nors lakū
nams ir neteko pasiekti nusta
tyto punkto...”

Įspėkit, kieno šita išmintis?
Ogi fašistų filozofo Juozo 

Tysliavos. (Kas gi kitas gali i 
didesnę nesąmonę pasakyti!)

Kiekvienas, kuris žino bent 
ką, puikiai žino, kad šitie trys 
Sovietų Sąjungos herojai ne tik 
pasiekė savo punktą, bet jį toli 
paliko. Jie mierijo lėkti į San 
Francisco, o nulėkė net už Los 
Angeles, keliais šimtais mylių 
toliau.

Gausit jūs iš fašistų rašytojų 
teisybės, kiek iš ožio pieno.

Mūsų skaitytojai prisiunčia 
mums iš savo miestų angliškos 
spaudos iškarpų, apie šitą ne
paprastą sovietinių lakūnų žygį. 
Net ir konservatyviškos kryp
ties anglų spauda nepaprastai 
gėrisi Gromovo ir jo draugų 
skridimu.

Visi pripažįsta, jog lakūnai 
savo tikslą viršijo. Bet gi fa
šistų “tautos vadas” plepa, būk 
jiems netekę “pasiekti nustaty
tas punktas...”

Tik paskaitykite, ką rašo 
konservatyviškasis “Boston He
rald” :

“Antrasis puikusis rusų or- 
laivininkų lėkimas per pasaulio 
viršūnę, vėliausias sumušimas 
tolume be sustojimo lėkimo re
kordo, liūdija gerą sovietinių 
orlaivininkų išlavinimą, jų or
laivių stiprumą, ir meteorologi
nių (orinių) patarėjų sugabu- 
mą ir akuratnumą. Su vienu ar 
dviem kūro pasiėmimais, atro
do, labai galima pilotui Gromo- 
vui ir jo dviem draugam su-
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Šiaurinės Chinijos Gubernatorius Atsipra
šė Japonų; Bet Japonija Reikalauja, kad 

Jai Nusileistų Visos Chinijos Valdžia
Tokio, liepos 19.—Šiauri

nės Chinijos gubernatorius 
generolas Sung-Cheh-yuan, 
galva Hopei-Chahar Politi
nės Tarybos, atsiprašė japo
nų generolo K. Katsuki už 
chinų kariuomenės susikir
timus su japonais Peipingo 
priemiesčiuose.

Gen. Sung-Cheh-yuan yra 
komandierius 29-tos chinų 
armijos. Jis prižadėjo nu
baust kelis savo oficierius, 
paleidžiant juos iš tarnybos, 
ir nuslopint chinų judėjimą 
šiaurėj prieš Japoniją, taip
gi naikint komunistinį ju
dėjimą šiaurinėj Chinijoj.

Bet Japonijos armijos ko- 
mandieriai n e p k t e nkinti 
tuom atsiprašymu ir priža
dais. Sako, juos gali at
mest . centralinė Chinijos 
valdžia. Japonų generolai 
mato, kad didelė dalis 29- 
tos chinų armijos nesutiks 
su savo komandieriaus atsi

Minėjimas Metinės Sukakties Ispanijos Liau
dies Karo prieš Fašistus; Stalino Telegrama
Madrid. — Praeitą sek

madienį visoj respublikoniš- 
Ispanijoj buvo iškilmingai 
minima metinės sukaktuvės 
karo su fašistais. Preziden
tas Manuel Azana, kalbė
damas per radio, didžiavosi, 
kad Ispanijos liaudis per 
vienus metus “beveik iš nie
ko” sukūrė puikią apsigy
nimo ir užpuolimo armiją 
prieš fašistus, parsidavu
sius Mussoliniui ir Hitleriui.

Prezidentas Azana sakė, 
kad, girdi, Italijai, Vokie
tijai ir Portugalijai ne tiek 
svarbu, kokia būtų politinė 
Ispanijos valdžia. Tos trys 
šalys kariauja prieš respu
bliką, idant užgrobti Ispa
nijos kasyklas, medžiagų 
šaltinius, prieplaukas ir sa
las. Tada Italija ir Vokie
tija jau galėtų išstot prieš 
kitas šalis Europoj.

Azana smerkė Anglijos 
pasiūlymą pripažint gen. 
Franco fašistam pilnas ka
ro teises. Jis šaukė nepa- 
sitikėt Tautų Lyga nei 
tarptautine ‘nesikišimo” ko
misija, nes per ištisus me
tus Ispanijos demokratija 
nesusilaukė jokios pagelbos 
iš tų įstaigų prieš užpuoli
kus.

Prezidentas Azana sakė, 
galima pasitikėt tiktai res
publikos karinėmis jėgomis. 
Jis įsitikinęs, kad liaudies 
armija nugalės fašistus ir 
talkininkus, ir pareiškė, kad 
“lojalistų Ispanija nedarys

grįžti į Maskvą per Pietų Po
lių!”

Šitaip buržuazinė spauda pri
versta atsiliepti apie socialisti
nės šalies herojus.

Dėlto fašistinių cypdavatkių 
plepalai tik plepalais ir pasi
lieka.

prašymu ir tokiais priža
dais. Japonijos valdžia 
taipgi atsimena Chinijos 
pareiškimą, kad Centralinė 
Chinų valdžia nepripažins 
sutarčių, kurias Šiaurinės 
Chinijos valdyba pati darys 
su Japonija.

Todėl Japonijos generolas 
Katsuki sako: Vyriausia 
Chinijos valdžia turi at- 
šaukt visą savo kariuomenę 
iŠ Hopei provincijos (šiau
rėj) ir patekint visus Japo
nijos reikalavimus. Kol 
Chinija to nepadarys, tol 
Japonija laikys savo sutelk
tas armijas tarp Peipingo 
ir Yungting upės.

Japnijos valdžia spėja, 
kad “galima būtų susikal
bėt” su vyriausiu Chinijos 
valdovu Chiang Kai-sheku; 
bet bijo, kad Chinijos armi
ja ir žmonės gali priverst 
Chiang Kai-sheką išstot ka
rau prieš įsibriovusius japo
nus.

jokių paliaubų su priešais,” 
iki jie bus galutinai sumuš
ti.

Metinėse sukaktuvėse ka
ro prieš fašistus valdžia 
gavo pasveikinimo telegra
mą ir nuo J. Stalino, kuris 
sako: “Ispanijos reikalas 
yra visos pažangios, pro- 
gresingos žmonijos reika- 
kalas.”

Japonų Lakūnai Atakavo 
Chinų Armijos Traukinį

Nanking, Chinija, liep. 19. 
—Chinijos valdžia siunčia 
daugiau armijos į šiaurę 
prieš japonus. Dauguma 
Chinijos kariuomenės su
burta Lianghsiangi, ir ki
tuose punktuose palei Pei
ping-Hankow g e 1 ežinkelį, 
už poros desėtkų mylių nuo 
Japonijos armijos, kuri 
koncentruojasi apie Feng- 
tai, Peipingo apskrity j.

Tientsin, Chinija.—Japo
nijos lėktuvai kulkasvai
džiais apšaudė Chinijos 
traukinį, kuris vežė karei
vius, ginklus ir amuniciją 
Peiping-Hankow geležinke
liu į Šiaurinę Chiniją. Chi- 
nai iš traukinio atsakė len
gvų patrankų šūviais į Ja
ponijos lėktuvus.

sumanymą taisyti ir jaunin
ti Vyriausią Teismą.

Republikonai eina išvien 
su tais persimetėliais demo-

Suskaityta ft>7 Žuvę Indijos kratais senatoriais, kurie v i • • it i • — i kovoja ones taisymą Vy- Traukimo Nelaimėje I Gausio Teismo.

Patna, Indija. — Jau of i-, Meksikos Lakūnų Streikas 
cialiai suskaityta 107 žuvę! 
keleiviai, išvirtus traukinio
lokomotyvui ir septyniems oro linijų visose svarbesnė-
vagonams iš bėgių. Bet esą 
ir daugiau užmuštų šioj ne
laimėj.

$

GALINGIAUSIAS AMERIKOS 
KARO LĖKTUVAS

Washington. —- Bell kor
poracija Buffalo j pabūda
vo j o galingiausią pasaulyj 
karinį lėktuvą Jungtinių 
Valstijų armijai, kaip sako 
tos armijos oriniai oficie- 
riai.

- Šis lėktuvas galėsiąs ko
voti aukščiau kaip 30,000 
pėdų ore. Jis ginkluotas še
šiais kulkasvaidžiais ir 
bombų įtaisais. Tuom lėk
tuvu veiksią vienu sykiu 
penki kulkasvaidininkai ir 
bombininkai lakūnai. Jis, 
nežiūrint savo dydžio, bū
siąs toks greitas, kaip grei
čiausi lengvieji kariniai lėk
tuvai.

Šio lėktuvo propeleriai 
įtaisyti užpakalyje sparnų; 
taigi jis stumiamas, o ne 
traukiamas, kaip kad pa
prasti ■ lėktuvai. Būdami už 
sparnų, propeleriai duoda 
progą geriau šaudyt iš prie
kio. Bet ir abiejuose spar
nuose yra įtaisyta po kul- 
kasvaidį lakūnams.

Daugelis šios < “lekiančios 
tvirtovės” naujienybių dar 
laikoma paslapty j, kaip ka
rinis sekretas.

San Jacinto, Calif., Pamink
las Sovietu Lakūnams

San Jacinto, Calif. — Šio 
miestelio piliečių susirinki
mas nutarė pastatyt pa
minklą tikrai toj vietoj, kur 
pereitą trečiadienį nusileido 
Sovietų lėktuvas su lakū
nais M. Gromovu, A. Juma- 
ševu ir S. Danilinu, kurie 
vienu pradėjimu atskrido iš 
Maskvos per šiaurės polių.

Atžagareivių ir Pažangiųių 
Imtynės Senate dėl Vado
Washington. — Mirus se

natoriui J. T. Robinsonui, 
vadui demokratų senatorių 
daugumos, dabar atžagarei
viai senatoriai stengiasi pa
daryt daugumos vadu sena
te Pat Harrisoną. Nes Har- 
risonas išvien su fašistiniais 
Liberty Ivgiečiais trukšmin- 
gai kovoja prieš prezidento 
Roosevelto reikalavimą tai
syt šalies Vyriausią Teis
mą, įstatyt į jį kas metai 
po vieną jaunesnį, pažan
gesnį teisėją prie senių, su
laukusių 75 metų amžiaus.

Rooseveltas norėtų, kad 
senato demokratų vadu tap
tų A. W. Barkley, kuris 
veikliai remia Roosevelto

Mexico City.—Streikuoja 
lakūnai Meksikos-Amerikos 

se lėktuvų stovyklose; rei
kalauja daugiau algos , ir 
geresnių sąlygų.

Per Savaitę Valdžios Lakūnai Nušovė 60 
Priešų Lėktuvų; Atmuša Visus Smarkiau
sius Fašistų Puolimus Madrido Fronte

'[franco SUŠAUDĖ šimtus 1 
SUKILUSIU FAŠISTU

Madrid.—Vienų metų su
kaktuvėse nuo fašistų karo 
pradžios, liepos 18 d., įvyko 
visų-didžiausias oro mūšis. 
Prieš Ispanijos respublikos 
gynėjus pakilo 70 Vokieti
jos ir Italijos lėktuvų, kaip 
skaitliuoja New Yorko 
Times korespondentas; o 
Associated Press žiniomis, 
tai iki šimto fašistų lėktu
vų užpuolė bombarduot res- 
publikiečius Brunette, 15 
mylių į vakarus nuo Madri
do, ir kitose vietose šiame 
fronte.

Priešų lakūnus pasitiko 
60 respublikos lėktuvų ir po 
ilgų, įnirtusių mūšių nukir
to žemyn 23 itališkus ir vo
kiškus fašistų lėktuvus. Iš 
valdžios pusės žuvo tik ke
turi lėktuvai. Tai šauniau
sia iki šiol valdžios oriai vy
no pergalė prieš fašistų lėk
tuvus.

Sov. Stovyklos Ledynas Ispanijos Fašistai Suė- 
Poliuj Nesuskilsiąs mė Du Anglijos Laivu

šiaurės Poliaus Stovykla. 
—Keturi Sovietų mokslinin
kai Šiaurės Poliaus Stovyk
loj džiaugiasi, kad čia jau 
prasideda žiema. Tempera
tūra liepos 18 d. buvo 30 
laipsnių ir 2 dešimtadaliai 
pagal Fahrenheit gradus- 
ninką, vadinasi, trejetu lai
psnių šalčiau negu reikia 
vandeniui užšalti. Pradeda 
snigti.
Per palyginamai šiltus orus 

čia pradėjo-pavojingai tirp
ti plakiojantis ledynas, ant 
kurio įrengta sovietinė sto
vykla. Mokslininkai bijojo, 
kad jis nesuskiltų. Tirps
tant ledui, jie turėjo karto
tinai kelti stovyklą vis į 
naujas, saugesnes ledyno 
vietas.

Betirpstant ledui nuo sau
lės, susidarė “gražūs eže
rai” tame ledyne, bet nebu
vo kada gėrėtis jų grože: 
reikėjo kilnoti stovyklą į 
saugesnes vietas. O tas kil
nojimas eikvojo laiką nuo 
mokslinių tyrinėjimų.

Prasidedant žiemai, da
bar mažėja pavojus ledyno 
suskilimo. Vandens sriovė 
tą stovyklos ledyną nunešė 
jau apie 125 mylias nuo po
liaus.

Nežiūrint Paliaubų. Japo
nai Nušovė 30 Chinų 

Kareivių

Tientsin, liepos 19.—Cen- 
tralinė Chinijos valdžia ap
lamai sutiko su Japonijos 
reikalavimais, ir Japonija 
žadėjo pertraukti savo ka
rinius veiksmus, kol bus ve
dama derybos. Bet po to Ja
ponijos lėktuvai užpuolė 
Chinijos kariuomenės .trau
kinį ir kulkosvaidžiais už
mušė 30 chinų kareivių.

I Ispanijos fašistai su 20,- 
000 Mussolinio kareivių, su 
tankais ir skaitlingomis vo
kiškomis kanuolėmis kontr
atakavo respublikiečius to
kiu baisiu įtūžimu, kaip dar 
niekad pirmiau, bet respub- 
likiečiai visas tas atakas at
mušė ir atmetė priešus at
gal, padarydami fašistam 
didžių nuostolių. Mūšių lau
kai nukloti krūvomis fašis
tų lavonų.

Desperatiška kova tęsėsi 
10 valandų, iki fašistai ta
po atmušti ir atlaužti, atgal 
Villanueva del Pardillo, 
Brunette ir Quijorna apy
gardose. Fašistai visur 
pralaimėjo, tik apart vienos 
nedidelės kalvos.

Oro mūšiuose per savaitę 
fašistai prarado visą dešim
tą dalį savo lėktuvų.

Sekmadienį r e spublikie- 
čiai rankinėmis granatomis 
sudaužė du priešų tanku.

London. — Fašistų karo 
laivai sučiupo Anglijos pre 
kybinį laivą “Candleston 
Castle,” kuris nesenai buvo 
perkrikštytas į “Seven Seas 
Spray.” šis laivas plaukė į 
Baskijos uostą Santanderį, 
šiaurinėj Ispanijoj, vežt ka
ro pabėgėlius, moteris ir 
vaikus, į užsienį. Fašistų 
karo laivai jį užklupo trijų 
mylių ruože nuo kranto.

“Seven Seas Spray” per 
radio atsišaukė pagelbos, ir 
Anglija pasiuntė du savo 
karo laivu. Bet dar neži
nia, ar jiedu pagelbėjo.

Pereitą savaitę fašistai 
suėmė kitą Anglų prekybos 
laivą “Molton,” bet Angli
jos karo laivai nedavė jam 
pagelbos todėl, kad jis bu
vo fašistų užkluptas pakra
štiniuose Ispanijos vande
nyse, trijų mylių ruože nuo 
sausumos.

Hendaye, Franc. — Is- 
panijos pasienis.—Per dvi 
dienas ėjo pranešimai, kad 
išsiveržė Ispanijos fašistų 
armijos sukilimai prieš ge
nerolą Franco, Andalusijoj, 
Aragon fronte, Seville j . ir 
kitose vietose, pagal žinias 
gautas United Press’os.. Su
kilimuose dalyvavę oficie- 
riai ir kareiviai. Jie subruz- 
dę ypač prieš daugybę yis 
naujų Vokietijos ir Italijos 
kareivių.

Fašistų galva gen. Fran- f 
co sušaudęs šimtus sukilė
lių; bet dar nežinia, ar su
kilimai prieš jį užsibaigę.

-------------- /
Republikonų Pinigai Demo- ■? 

kratam prieš Rooseveltą
Washington. — Aikštėn į

iškelta ir dokumentais įro
dyta, jog atžagareiviai se; 
natoriai atsišaukė dėlei 
greitos piniginės pagelbos 
į republikonų vadą Franką 
Gannettą, laikraščių leidė
ją. O Gannett, taksu suk- «
čius, buvęs republikonų 
kandidatas į vice-preziden- -■
tus, tuojaus pradėjo pyš
kinti laiškus ir telegramas 
į sau artimus kapitalistus, 
kad duotų pinigų atgalei- 
viams demokratams sena-, 
toriams, kovai prieš Roose
velto planą, reikalaujant1 
taisyt šalies Vyriausią Tei- 
smą. -7 „į I

Tie demokratai senato
riai veidmainiavo, būk jie 
nesutinką tik su taisymu; 
Vyriausio Teismo, bet šiaip 
“pritarią” Roosevelto politi
kai. Išvilkimas aikštėn do
kumentų, parodančių, kad 
jie yra republikonų peniuk
šliai, daro didžiausią tiem 
ponam nesmagumą akyse 
juos išrinkusių demokratų 
piliečių. J

Teismas prieš Antrą Nekaltą 
Scottsboro Negrą

TAUPO ŠALIES IŽDĄ BE
DARBIŲ KAŠTAIS

Washington. — Šiemet 
vasario mėnesį valdžios iž
das išleido $11,000,000 ma
žiau bedarbiam šelpti negu 
pernai tą patį mėnesį. Ne 
todėl, kad taip “sumažėjęs” 
pašalpų reikalas, bet todėl, 
kad valdžia, taupo iždą be
darbių kaštais.

ORAS
Šį antradienį būsiąs gied

rus ir šiltesnis oras New 
Yorke ir New Jersey, pagal 
spėjimus vietinio Oro Biu
ro.

Vakar temperatūra buvo 
84 laipsnių. Saulėtekis 5:40; 
saulėleidis 8:24.

Decatur, Alabama.—Pra-

Munich, liepos 19.—Hitle
ris pasiskelbė esąs “vokiško 
meno meisteris” ir rėkavo 
prieš naujovišką, kaip jis 
sako, “žydišką” meną.

sideda teismas prieš antrą 
iš devynių nekaltų Scottsbo
ro negrų jaunuolių, Andrių 
Wrightą. Jis buvo nu-r 
smerktas sudegint elektros 
kėdėj 1931 m. Bet šalies 
Vyriausias Teismas panai
kino tą nuosprendį.

A. Wright, kaip ir astuo
ni jo draugai, yra melagiu* 
gai įkaitinti, būk jie užpuo
lę žaginti dvi baltas ištvir
kėles tavoriniame traukiny
je 1931 m. Vienas jų, Cla
rence Norris pereitą ketvir
tadienį tapo nusmerktas 
mirti jau ketvirtą kartą. 
Trys pirmieji nusmerkimai 
buvo panaikinti per apelia
cijas į vyriausias teismų 
įstaigas.

Apsigynimo advokatas S. 
Leibowitz duoda apeliaciją 
Šalies Aukščiausiam Teis
mui, kad paliuosuotų Cla
rence Norrisą.

Munich, liepos 19
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Kovoje už Demokratiją Žuvę 
Didvyriai ,

Pranešimai skelbia, kad šiomis dieno
mis Ispanijoj, netoli Madrido, bekovoda
mi su priešu, barbariškaisiais fašistais, 
žuvo sekami amerikiečiai, Washington© 
Bataliono nariai:

Harry Hynes, Michael Kelly, Sam 
Stone, Ernest Arion, Malcolm Chisholm, 
Youngblood, ir Jack Weiss.

Visi šitie kovotojai nuvyko Ispanijon 
padėti ginti demokratiją, mušti fašizmą. 
Jie puikiai žinojo, kad Ispanijos žmonių 
kova su fašizmu yra viso pasaulio lais
vę mylinčiųjų žmonių dalykas.

Tebūva šitiem kritusiem kovoje didvy
riam amžina atmintis!

O mes tęskime darbą pirmyn. Kovo
kim su fašizmu—neprietelium žmonijos, 
neprietelium civilizacijos, šitaip daryda
mi, geriausiai mes įvertinsim kritusius 
mūšiuose didvyrius*!

dėl, kad jis senate išstojo prieš preziden
to Roosevelto pasiūlymą reformuoti teis
minę sistemą. Copeland patapo reakci
ninkas. Jis nuolat buvo Hearsto 
mas žmogus.

Whalena remia toji Tammany 
grupė, kuri neva (žodžiais) remia
sevelto naująją dalybą, bet darbais ma
žai jos paiso ir net jai kenkia. Whalen, 
kaip žinia, kadaise būdamas miesto po
licijos viršininku, labai susitepė savo 
rankas reakcionierišku brudu: perse
kiojo darbininkų demonstracijas, strei
kus, etc.

Levį palaiko mažesnė grupė Tammany 
Hall politikierių.

Esamasis miesto majoras, La Guardia, 
be abejo, tikisi susilaukti didelės para
mos iš eilinių demokratų, priešingų pa
čiai Tammany Hall.

Atrodo, kad kandidatu į miesto majo
rus gali patekti Copeland, bet, aišku, nuo 
kandidatavimo neatsisakys ir La Guar
dia. Laike balsavimų įvyks didelis pa
sidalinimas pačiuose demokratuose. Par
tinės ribos gali visiškai išnykti, kiek tai 
liečia municipalinius rinkimus.

Be majoro, bus renkami šiemet ir al- 
dermanai. Jie bus renkami, beje, sulyg 
nauja sistema: ne sulyg distriktais, bet 
sulyg proporcionaliu balsų gavimu. Sa
kysim, Brooklyne komunistų kandidatas 
į aldermaną bus tik vienas. Už jį pa
duoti balsai Kings kauntėj visi jam pri- 
siskaitys. Tuo būdu šiemet komunistai 
veikiausiai išrinks savo kandidatą (jei ne 
kelis) į aldermanų tarybą.

Visi pažangieji žmonės, balsuotojai, 
privalo prie sekančių municipalinių rin
kimų ruoštis labiau negu kada nors, gu
rėsime balsuoti taip, kad uždavus smū
gį reakcingosioms jėgoms, fašistinio 
plauko politikieriams.

Kaip esame minėję, kad 
“Laisvė” užsisakė naujau
sios mados, vėliausio ištobu
linimo raidžių renkamąją 
mašiną: Intertype Mašiną. 
Užsakyta dar balandžio mė
nesį. Ji buš gatava apie 
rugpjūčio mėnesį. Kada at
veš ją, tuojau reikės įmokė
ti $2000.00. Prie to turime 
rengtis. Intertype Kompa
nijos yra patvarkymas, kad 
už sustatymą mašinos pir
kėjas turi užmokėti. Susta
tymas kainuos apie $150.00. 
Stambią pinigų sumą reikės 
išleisti greitoje ateityje.

Tom išlaidom esame susi
rūpinę ne tik “Laisvės” per
sonale esantieji, ale dauge
lis ir toliau esančiųjų. Štai 
keletas gražių laiškelių:

Perth Amboy, N. J.
“Gerbiama ‘Laisvės’ Ad

ministracija! Šiuomi pri
siunčiu už ‘Laisvės’ prenu
meratą metam $5.50, Ispa
nijos kovotojams $2.00 ir 
‘Laisvei’ aukoju $2.50, įsigi
jimui naujos mašinos. Viso 
čia randate $10.00. Draugiš
kai, J. Zaveckas”.

įsigijimui aukojo sekami 
draugai:

G. Mitchell, New Britain, 
Conn.; A. Velička, Brook
lyn, N. Y.; K. Sebeika, Mal
den, Mass.; P. Kvalkauskas, 

I Zjon Grove, Pa.; V. Saudar
gas, Inkerman, Pa.; Ona 
Kvederiūtė, Port Washing
ton, N. Y.; S. Raymond, 
Baltimore, Md.; P. Pečiulis, 
Minersville, Pa.; V. Olšaus
kas, Shenandoah, Pa.; E. 
Druobienė, Chicago, Ill.; K. 
Tiškus, Brooklyn, N. Y.; 
George Daukas, Rochester, 
N. Y. ir Pranas Kurkulis, 

' Rochester, N. Y.

Po pusę dolerio aukojo 
draugai: M. Kartonas, Ba
yonne, N. J.; M. Surviliūtė, 
Bayonne, N. J., ir M. Sta- 
koff, Brooklyn, N. Y.

Gražus žiupsniukąs dova
nų. Gana stambių dovanų 
matome iš anksčiau suminė
tų. Draugai, kurių vardai 
aukščiau išspausdinti, rūpi
nasi savo dienraščio reika
lais, gausiai prisideda prie 
išmokėjimo minimos maši
nos. Aišku, jog tas bus pa- 
akstinimu ir kitiem drau
gam prisidėti prie nupirki
mo Intertype’o.

Geroką pluoštuką aukų 
parvežė ir drg. A. Bimba iš 
Maynard, Mass. Ryt ar po
ryt paskelbsime aukojusių
jų vardus May nardo pikni-

P. Buknys.

Ateiviai Bus Prašalinti nuo WPA Darby
Darbo pašalpos reikale, Svetur gimę darbininkai 

Kongresas nutarė duoti pirmo- prįe WPA projektų turi pri- 
nybę Amerikos piliečiams. Tas sįatyti tinkamus darodymus, 
reiškia prasalimmą nuo WPA kac| -įG a Amerikos pilie- 
darbų visų ateivių, nepaisant 
ar jie pareiškė norą tapti 
Amerikos piliečiais ar nepa-

Istorija Kartojasi
“Sunday Worker” primena:
1931 metais Japonijos militaristai įsi

veržė šiaurinėj Chinijoj ir užgrobė Man- 
džūriją.

1935 metais fašistinė Italija įsiveržė 
ETthiopijon, išžudė daugybę to krašto 
žmonių ir visą šalį pavergė.

1936 metais naziška Vokietija ir fašis
tiška Italija įsiveržė Ispanijon; naikina 
tos šalies miestus, žmones, turtus,—pūs- 
tija viską ir bando kraštą pasigrobti.

1937 metais imperialistinė Japonija 
veržiasi į Peipingą, vieną svarbiausiųjų 
Chinijos miestų ir bando jį pasigrobti, 
podraug su plačiomis teritorijomis.

Kur buvo ir kur yra demokratinės pa
saulio šalys? Ką jos daro? Beveik nie
ko. Žodžiais kada ką ir išsitaria prieš, 
tai ir viskas. Tiesa, laike Italijos įsiver
žimo Ethiopijon buvo neva bandyta sank
cijos paskelbti, bet kas iš to? Tik ban
dyta. Tikrumoj, Italijos grobonys gavo 
visko, ko jiems reikėjo krašto pasigro- 
bimui.

Amerika, kuri skaitosi viena iš demo
kratiškiausių ir drūčiausių buržuazinių 
kraštų, taipgi tyli. O jos pasakytas 
griežtas žodis prieš neprietelius fašistus 
ir imperialistus reikštų daug. Kodėl tad 
ji nieko nesako?

Ar ne laikas pažangiesiems Amerikos 
žmonėms griežtai pareikalauti, kad Wa- 
shingtono valdžia tartų savo žodį, griež
tą žodį prieš tuos, kurie šiandien įdūku- 
siai drasko silpnesnes tautas, ‘naikina jų 
nepriklausomybes?!

Tąmmany Hali ir Municipaliniai 
Rinkimai

New Yorko mieste municipaliniai rin- 
kifnai šiemet, atrodo, bus vieni iš “karš- 
čiausiųįų.” Visi ženklai rodo, kad Tam
many Hall, demokratų politinė gengė, 
kuri per ilgus metus valde šį didžiulį me
tropolį, gali suskilti.

.Kaip dabar dalykai stovi, tai pirmuti
niuose balsavimuose arba nominacijose 
(primaries) demokratų sąraše įeis net 
keturi kandidatai į majorus: esamasis 
majoras La Guardia, senatorius Cope
land, buvusis miesto policijos viršininkas 
Whalen ir Manhdttano (miesto dalies) 
prezidentas Levy.

Copelandą remia patsai reakcingiau
sias elementas Tammany Hall eilėse. Prie 
to, jį remia ir republikonai. Kodėl? To-

Įdomūs Dalykai
1935 m. Kaune susirinkęs “Pasaulio 

Lietuvių Kongresas” nusprendė įsteigti 
“Pasaulio Lietuvių Sąjungą.” Tam tiks
lui išrinko ir komitetą.

Kaip žinia, minėtąjį kongresą palai
mino patsai “tautos vadas” Smetona ir 
jis buvo laikomas jo “globoje.” Pažan
giesiems delegatams neleista išsireikšti, 
o į komitetą įėjo visi Smetonai “košer” 
žmonės.

Akiregyj to, buvo manyta, kad pami
nėtoji Sąjunga jau senai yra įsteigta. 
Bet štai, pranešama, kad jos dar vis Lie
tuvoj nelegalizavo.

Chieagos kunigų laikraštis (“Drau
gas”) praneša:

Kiek tenka girdėti, Lietuvoj gyvenantieji 
sąjungos valdybos nariai (jie sudaro dau
gumą) darė viską, .kad sąjungą legalizuoti 
ir įregistruoti, bet iš viso dar nerado val
džioje nei mažiausios paramos bei pritari
mo.

Dėlto sąjungos valdyba padavusi Sme
tonai prašymą—memorandumą, rnaldau- 
jantį įregistruoti sąjungą.

Dėlto, matyti, nepasitenkinęs ir “Drau
go” redaktorius, nesenai aplaikęs iš 
Smetonos Gedemino ordeną. Jis surinka:

Jei Lietuvoj nebus galima sąjungos cent
ras įsteigti, mes siūlome ją legalizuoti Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Taip pat siū
lome antrąjį visp pasaulio lietuvių kongresą 
šaukti 1939 ar 1940 metais Amerikoj. 
(“Dr.” už liepos 16, 1937).

Mūsų nuomone, ši sąjunga neatneš jo
kios' lietuvių visuomenei naudos, kadangi 
ją sudaro išimtinai fašistai ir klerikalai.

Maty t,' “tautos vadas” nebenori įregis
truoti šitos sąjungos, kad paskui jam bū
tų kebliau švaistyti žmonių pinigus fa
šistų laikraščių paturėjimui. Šiuo tarpu 
jis, per DULR, remia tik išimtinai fašis
tinę spaudą, savo organus. Kai tokia są
junga susiorganizuotų, tai klerijkulai, įei
ną *į jos komitetą; reikalautų ir šarvo 
spaudai donio. Aišku, tuomet prisieitų 
šelpti daugiau laikraščių, kurių žmonės 
neskaito, neremia, bet kurie garbina fa
šizmą arba jam pataikauja.

Kalbėsim vienaip ar kitaip, bet “Pa
saulio Lietuvių Sąjunga” šiuo tarpu pa
siliko kaip benkartukas. Pagimdę, fašis
tai dabar jos gėdinasi, nebenori legali
zuoti! ' ‘ J ‘

Lawrence, Mass.
“Drauge Bukny! Čia pri- 

' siunčiu vieną metinę ‘Lais
vės’ prenumeratą ir $10 nuo 
A.K.P.L. Frakcijos 1-mo 
Distrikto auką išmokėjimui 
naujos mašinos...

Su geriausiais linkėjimais 
įsigyti mašiną, S. Penkaus- 
kas”.

Port Washington, N. Y.
“Gerbiamą ‘L.’ Admini

stracija! Prisiunčiu jums 
$7, prašau atsiskaityti už 
prenumeratą metams, o li
kusius sunaudokite ‘Lais
vės’ reikalam.

Dėkavojame už nesulai- 
kymą ‘Laisvės” siuntinėji
mo. Draugiškai, D. Zurlis”.

Nuo ALDLD 138 kuopos 
iš Maspeth, N. Y. mašinos 
reikalui gavome $5.

Laike didžiojo “Laisvės” 
pikniko Brooklyne lankėsi 
malonių svečių iš kitų mies
tų ir gausiai apdovanojo 
savo dienraštį velydami įsi
gyti Intertype mašiną. Drg. 
A. Klimas su žmona iš 
Hartford, Conn, aukojo $5; 
drg. A."M. Balzaris su žmo
na iš Rochester, N. Y. irgi

Čiai.
šitame dalyke Foreign Lan

guage Information Service pa
siuntė prašymą WPA viršinin
kams užlaikyti naują įstaty
mą, kaip tik žmoniškai jie ga
li. Foreign Language Informa
tion Service nurodė, kad šioje 
šalyje yra daug Amerikos pi
liečių, kurie negali greitai pri
statyti darodymų apie jų pi- 
pilietystę, ir ta organizacija 
prašo, kad ne tik reikia tiems

lišką užlaikymą aprūpinimo, 
kuris duoda trečią pirmenybę 
tiems, kurie prašė “pirmų po- 
pierų” prieš priėmimą to įsta
tymo. šiuom laiku ateivis, ku
ris paduoda aplikaciją dėl pir
mų popierų (form a-2213) tu
ri laukti per ilgą laiką, kartais 
penkis ar šešis mėnesius, pa
kol jam duotas atvykimo cer- 
tifikatas, ir tik ; tada jis gali 
paduoti prašymą dėl pirmų 
popierų. Foreign Language 
Information Service ragina, 
kad ateiviai, kurie jau padavė 
Form a-2213, ir kurie laukia 
atvykimo certifikato, nebūtų 
prašalinti nuo darbų, pakol 
valdžia neužbaigia patikrini
mo procesą (atvykimo certifi
kato reikale), kas pavėlina 
ateiviui paduoti prašymą dėl 
pirmų popierų.

Raginama, kad atstatymas 
ateivių nuo WPA darbų galu
tinai aršiausia atsilieps ant 
šeimynų tų ateivių, ir tose šei
mynose yra daug Amerikos pi
liečių, kad ateiviai moka ly
gius taksus su piliečiais, jog 
pamatas pašalpos privalo būti 

‘ reikalas ir legališka rezidenci
ja, o ne pilietystė. Negalima 
spręsti ar žmogui pašalpa rei
kalinga pagal jo tautos. Tame 
reikale reikia interesuoti visus 
kongresmanus. Tai yra visų 
užduotis.

WPA viršininkai turi užlai
kyti įstatymą, kaip Kongresas 
jį priėmė.

Dabar Laikas
Emergency Relief Appro

priation Act, nesenai abiejų 
Kongreso Butų pravestas ir 
prezidento užgirtąs, nepalieka 
nieko kito tiems viršininkams, 
kurie veda pašalpos darbą, da
ryti, kaip tik pildyti naują 
įstatymą.

Ateiviai, kurie nelegališkai
randasi Jungt. Valstijose, ir žmonėms duoti užtektinai lai-1 
ateiviai, kurie dar neprašė ko gauti darodymų, bet jiems 
“pirmų popierų” nebus samdo- reik pagelbos gauti tokį daro
mi prie pašalpos projektų ir dymą. Daug žmonių pametė 
toki ateiviai, kurie prie tų pro- arba nežino, kur randasi jų 
jektų dabar dirba, bus atsta-, pilietystės certifikatai. Sve

timtautė moteris gali būti pi
liete per ištekėjimą už piliečio 
prieš rugs. 22 d., 1922 m., ar
ba per jos vyro pilietystę

ateiviai galės būti samdomi, 
bet vistiek pirmenybė bus duo
ta veteranams, Amerikos pi- 
liečižųns ir savininkams “pir
mų popierų”, kurie tas popie
ras išsiėmė prieš įstatymo pri
ėmimą. šitos pirmenybės ir 

$5 patiesė; drg. K. Aksimi- -apribavimai veiks nuo liepos 
tauskas iš Hartford $3 au- 1 1937 m-> iki birželio 30
kojo “Laisvei” ir $2 Ispani- 1938 ant kiek Iaiko ak“ 
ios Liaudies panamai sun- tas_ priimtas, 
kiose kovose su fašistiniu' v • . . ±.
barbarizmu; drg. Adelė zm°XlUT i b atstatyta 
Ziksienė iš Chieagos ?3; J. S
Fet_rello iš Philadelphijos danį; nauja3 Matymas duoda 
$2.50 ir dl’g. J. Mikitas SU pirmenybę Amerikos pilie- 
žmona iš Rochester, N. 'XT 
padovanojo $2.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonferius
Dėlto, kad daugumas užkre

čiamų kūdikystės ligų, kaip 
škarletina, difterija ir tymai, 
paprastai nepasirodo vasaros 
laiku, tjai tėvams tos ligos vi
sai nei nerūpi, pakol šaltesnis 
oras vėl prasideda.

Imkime difterija, baisią kū
dikystės ligą. Jau šiandie me- 
dikališkas mokslas gali pasek-

tyti.
Tolinus, pirmenybę WPA 

darbuose pirmiausia gaus pa
saulinio karo ir ispaniško ka
ro veteranai, kurie reikalauja 
pašalpos; antra, Amerikos pi
liečiai, kurie pašalpos reika
lauja, ir trečia, tie ateiviai, 
kurie pareiškė norą tapti 
Amerikos piliečiais (tai yra, 
ateiviai^ kurie jau išsiėmė 
“pirmas popieras”) prieš bir
želio 29, 1937 m., kada tas 
Aktas tapo įstatymu.

Kuomet byla buvo Senato 
pravesta, tai aprūpino, kad 
ateiviai, kurie išsiims “pirmas T , .. ...
popieras” po priėmimo įstaty-l1?29 \.^?a? ga. aĮk$.jauti to
mo, negalėk dirbt prie pašai-1 kj cejtifikatą, n išlaidos su
pos darbo. Tiek daug protestui1111^1 ieikahngus rekoidus n 
buvo pasiųsta, kad dabar toki ’ p?pieias yra dl e es. Jeigu to- užtektinas ant visados ap-

1 - ’ kis asmuo nežino, kada ir kur V1O<*UY°
jo tėvas buvo naturalizuotas, Bet kartais pa-
jis turi pasiųsti į Immigration įtaiko, kad šita apsauga po 
and Naturalization Service, j dviejų arba trijų metų sustoja, 
Washington, D. C. pilną ir tei-1 T . Patartina vėl atkarto- 
singą vardą jo tėvo, jo metus, U1 ‘ Schick test , kuomet vai- 
gimimo vietą ir visas žinomas' kas sulaukia trijų arba ketu- 
informacijas apie laiką ir vie- metų- Jeigu tas pabandy- . 
tą, kur jis buvo naturalizuo-; mas.Ara P0Z1^yvi^kas tai svar- 
tafe, idant jis galėtų gauti rei- bu iš naujo jam duoti apsau- 

; kalingų darodymų apie natų- S°Jantį įšmirkščiamą vaistą.
TA . , , . ! ralizacija. Kartais jie y»a to- Geriausias laikas immuni-
Daugumoje vietų daugiaus kį komįliku6ti dalykai, kad zuoti kūdikį yra jam sulaukus

prieš tą dieną. Bet ji neturi i mingai sulaikyti tą ligą, o kaip 
darodymų apie vyro pilietystę, j tik vasaros laikas yra tinka- 
ypatingai atsitikimuose, kur 
našlės arba moterys persisky- 
rę su savo vyrais.

Yra daug svetur gimusių as
menų prie WPA projektų, ku
rie įgijo pilietystę per tėvo na- 
turalizavimą. Labai mažai to
kių asmenų turi “certificates 
of derivative citizenship”. To
ki certifikatai buvo autorizuo
ti tik per “Act of March 2,

mas laikas tėvams apsaugoti 
jų vaikus. Dabar yra laikas 
nuvesti savo vaiką pas gydy
toją ir jam duoti apsaugojant) 
“toxoid” įšmirkščiamą vaistą. 
Du įšmirkštimai reikalingi, o 
nekuriuose atsitikimuose vai
kui reik duoti net tris. Dvie- 
jais mėnesiais vėliaus, vaikas 
turi eiti pas gydytoją dėl gar
siojo “Schick test” sužinoti, ar 
tie įšmirkštimai pasekmingi ir 
ar vaikas apsaugotas nuo dif
terijos. Daugumoje atsitikimų 
tokis kursas tų įšmirkštimų

Geriausias laikas immuni-

reikia kreiptis prie vietinių ge- 
i rovės organizacijų dėl pagel- 
' bos.

Apsaugoti interesus ateivių, 
¥. čiams, tai suprantamas daik- kurie ieško Amerikos piliety- 

. j tas, kad ateiviai bus prašalin- bes, Foreign Language Infor- 
Pd vieną dolerį mašinos l ti nuo darbo pašalpos surašų. < mation Service ragina libera-

9 mėnesius, nes įšmirkštimai 
prieš tą laiką kartais nėr pa
sekmingi. Sykį buvo tikimasi, 
kad vienas „alum-precipitated 
toxoid” įšmirkštimas buvo už
tektinas jį apsaugoti. Bet da
bar manoma, kad du arba trys 
daug geriaus, ir už dviejų mė- . 
nėšių imti “Schick test”.

Jeigu pageidaujate knygu
tės apie difterijos apsaugojan
tį pagydymą, pasiųskite pra
šymą į Room 342, Department 
of Health, New York City. 
Pridėkite ir krasaženklį.

FLIS.

Briedžiai Išžinda Karves

:e vedama tyrinėjimai riaušių ir muštynių, 
mušeikos padare prieš kelias savaites.

icncr J1U

Binghamton, N. Y.—Far
mers Frank Marion iš Itas- 
ka apygardos pasiskundė 
šerifui, kad briedžiai nak
tį išžinda pieną iš jo karvių • 
ganykloje. Šerifas paskyrė 
temytojus ir surado,' jog 
lyg tai užpuldami, lyg tai 
žaisdami briedžiai tikrai is- 
žinda’ karves.

■ Pagal farmerio reikalavi
mą, duota jam leidimas šau
dyt tokius briedžius.’ nors 
dabar ir ne medžioklės se
zonas. :U • U’ r/n r.l • .
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THE EDITOR 
TRIES TO THINK

DOINGS OF THE
LAWRENCE CHORUS

THIS IS WHAT FASCISM MEANS

f

f

OUR GOAL
haven’t reached it yet al- 
we have progressed. We want

We 
though 
to make this twice-weekly page a 
reflection of your lives and your 
actions. The quality and content of 
the Youth Section depends to a great 
degree jipon the willingness of the 
readers to Help in making it the 
best progressive Lithuanian-American 
youth section.

Your heartiest co-operation is 
needed, so let us hear from you. Let 
us hear your stories and your activ
ities for they are the stuff out of 
which a new America will be built. 
Sit down during some free evening 
and with pen and paper relate your 
adventures in job-hunting, the activ
ities of your chorus or branch, your 
thoughts about the world, your 
dreams and hopes ,for a better life 
and, if possible, write a short story 
or poem. They will be appreciated. 
Try it!

THE LDS

Echoes from the mad and merry 
Fourth of July are still vibrating. 
The Maynard picnic, it appears,served 
only as a touch-off to the whole 
works. Gone with the Wind was 
curious as to where our “most hono
rable pals” from Lawrence and Nor
wood went after they left Maynard. 
That, our breezy friend and corres
pondent, is a story in itself and 
would take up many, many columns 
of the L. Y. S.... but ask Milly D. 
how she enjoyed the serenada in the 
night consisting of fireworks and 
a somewhat bucolic rendition of 
“The Old Mpn’s Whiskers” during 
the gray hours of the dawning fifth 
of July.

On that same day a preliminary 
bout took place at Salisbury Beach 
with about a dozen of “the crowd” 
participating. The water was mar
velous, except when taken internally; 
the sun plenty hot; and the sand— 
well, how about it, Leo? You know, 
Leo, they feed sand to canaries, so 
it should be good for both your di
gestion and your booming basso 
fundo as well.

Do we understand correctly 
Worcester’s all-girl committee
their picnic is a result of “man
trouble”? Cheer up girls, we are in 
somewhat the same fix ourselves in 1 
Lawrence. Quite a battle royale en
sued Monday between .the two op
posing sides of us girls and the fel
lows. A. D., L. C., and A. J.: Shall 
we cease hostilities and hoist up the 
flag of truce at least until after the 
eighteenth ?

To A Citizen: Was that peppery, 
vinegary column of yours called 
forth by heat discomfort, dyspepsia, 
or merely a personal

To A Member: Do 
supernatural powers 
maker? They say the
ier than a sword—or an umbrella.

To all choruses: See you all at the, 
Black Rocks, Salisbury Beach at 12.

Laura From Lawrence.

pro

that 
for

A photograph from the archives of the fifth regiment of the Spanish People’s Army. It shows 
a Spanish peasant family with all their wordly goods wiped out after the black bombers of Hitler 
and Mussolini passed over and unloosed cargoes of death in the neighborhood of Vallacas.

LMS OPERA TO BE 
ON THIS XMAS DAY

4 ' 'SR

K.

The LDS Youth Conference is now I 
over but the plans of improvement ' 
which were decided upon are now Į 
beginning to be used. The LDS, the 
largest 
among 
policies 
briefly:

1) Reward active members with 
prizes by a merit system.

2) To create a national sport fede
ration to consist of Lithuanian sport 
groups.

3) To start a youth school where 
the most active LDS’ers will be 
taught the principles of leadership 
and thus be able to improve their 
work organizationally.

4) To support the “Voice of Lith
uanian-Americans”, a magazine for 
p r o g r e s sive Lithuanian-American 
youth.

5) To co-operate with progressive 
youth movements and labor organiza
tions. To work with the American 
Youth Congress.

6) To reorganize activity and re
creation so that the LDS will draw 
in more members and be a larger 
and better organization.

7) Have each member get one new 
member during the drive. In this 
way membership can be doubled.

This is a program that is truly 
excellent! With the sincere co-opera
tion of its members the LDS can 
fulfill thesė policies and become a 
great and useful fraternal (organiza
tion among the Lithuanians.

Good luck to you!

group of progressive youth 
the Lithuanians, has formed 
which can be summed up

N. Y. Cops Taught 
How To Do It

THE WRITER REPLIES

THE VOICE
“The Voice of Lithuanian-Amer- 

icans” is now scheduled to come out 
in October. This, of course, is only 
possible if all Lithuanian-Americans 
give their heartiest support to 
Lith-Amer. Publishers.

the

ma- 
be-

The “Voice” will be a unique 
gazine for our Lith-Americans 
cause it has no political' affiliations 
and thus can do its best in further
ing the interests of Lithuanian 
ture and Lithuanian youth, 
would do well to give our full 
port to such a magazine that
mises to be the best that Lithuanian 
youth in America have ever made.

cul- 
We 

sup- 
pro-

IRONY
Geneva, the home of the League 

of Nations that was created in the 
hope of abolishing war, now has its 
drug stores selling gas masks to the 
population for their protection dur
ing a gas raid.

Oh well, another good idea gone 
wrong.

GOOD NEWS
Half-wit Tom Girdler, chairman 

and President of Republic Steel, is 
said to be on the way out. The stock
holders of Republic Steel stocks want 
dividends which they can’t get be
cause the plants are closed. The 
stockholders don’t mind the murder 
of ten picketeers on Memorial Day 
but when no dividends are forth
coming—well, Wvrt really is too bad 
and Girdler muW go.

The steel titan has made two 
serious mistakes:

1. He decided to fight American 
labor.

2. He thinks the American people 
are stupid.

I don’t know how he ever got into 
his high position but I can safely 
judge that he doesn’t read the news
papers. Otherwise he would 
that you can’t buck 
people and labor and 
it.

know 
the American 
get away with

And what do you, 
of this as a steady 
Youth Section? Drop a line to 
Criticism is welcomed.

Laisve Youth Section 
46 Ten Eyck Street 

Brooklyn, N. Ir.

readers, think 
column in the 

us.

grudge ?
you claim the 
of a rain

pen Is might-

Tourist: Will you please help a 
poor crippled man?

Citizen: You look the picture of 
health. In what way are you crip
pled ?

Tourist:

NEW YORK.—New York cops last 
week learned from Chicago police 
“how not to do it.”

Every officer of the Gotham 
police force witnessed newsreels of 
the Republic Steel Memorial Day 
massacre. Commissioner or Police 
Valentine and other heads of the de
partment were .said to have lectured 
the New York force, criticizing the 
methods by which the Chicago police 
handled the strike crowd. Ten were 
killed when the Chicago cops opened 
fire on peaceful pickets.

At his regular press confab, Va
lentine declared the film of massacre 
is a “pictorial indictment of law en
forcement organizations.”

Financially I

I’m just a tired businessVebeak:
man.”

She: “Then let’s dance and make 
merry.”

Vebeak: “Naw! That’s what I’m 
tired of.”

MEXICO CITY, D. F.— (YNS)—

To aid Mexican children, the govern
ment has created a new department, 
Social Assistance to Children. Cent
ers of aid will be established 
throughout the country and whole
hearted cooperation is expected from 
Mexican women.

FROM ONE OF THE BOYS

Albacete, Spjfin.
Dear Friends:

We’ve moved again. I am writing 
this letter from a little town about 
an hour’s ride by truck from Alba
cete. The only inhabitants left here 
are old men, women and children. 
About 400 of the townsmen have 
left for the front.

hand grenades (unloaded, of course). 
There is a certain way of throwing

' them that I learned easily.
Yeasterday morning, Comrade 

Merriman, our commander, gave us 
a lecture on scouting. It was very 
interesting. Wait’ll I come back and 
we go hiking! Much of this

Graf Ernest’s attacks on my art
icles lead me to suspect that his 
motivation comes from one of three 
sources:

1, he may be genuinely interested 
in improving my articles, both from 
the compositional and ideological 
viewpoint;

2, his attacks may spring from 
envy;

3, he is just trying to start a con
troversy in the Youth Section for no 
good reason.

Since I feel that the last two 
reasons are not fair to Graf Ernest, 
let’s concentrate on the first one. 
First of all, I offer* no apologies for 
anything that I have written. The 
incidents I’ve depicted and the names 
used are verifiable. Now, why did I 
write about “psychopathic” Ruth? 
Frankly, I thought the readers of 
the Y. S. would be interested. There 
was no class struggle angle, true, 
but if all the material that appeared 
on this page was devoted to the 
class struggle it would deaden our 
sympathy to the movement because 
of monotonous repetition.

Of course, the 'merit of anything 
I write can only be evaluated by 
the readers. If they do not like the 
one on Ruth, all they need do is 
write in and say so. Ąfter all, there 
is no standardized field of subject 
matter, set up by the 
must follow.

Why I Am Called 
A” Dirty Red”

Have you ever been called a com
munist Why ?

I have! Yes, because I fought for 
my rights as an American citizen 
and as a lousy shoe-shop worker. I 

foremanwanted a union, so my 
branded me as a damm dirty red. 
When the C.I.O. called us on strike, 
1, like many more, came out to the 
call of John L. Lewis’ red organi
zation, now we are all reds'

The Citizens Committee said the 
C.I.O. is here to wreck our* prospe
rous and peaceful community, it is 
run by a red and only reds join it. 
They even hinted that our president 
was a red for allowing such un
curbed lawlessness. The priest pro
phesied no good would come of it. 
God would punish us, we’d burn in 
hell for our sins. Well if hell is the 
same as on earth then I indeed do 
not wish it to my worst enemy.

Children running ragged and hun
gry, daddy’s making ten to twenty 
dollars a week for sixty or seventy ' 
hours work, 
fixed to read 
you complain 
because work 
new man on
known as a red. Yet they have their 
lousy nerve to say “prosperous and 
peaceful” and we’ll “burn in hell”.

By damm, if by fighting for my 
rights I’m communist and will burn 
in hell then I’m certainly proud to 
be a lousy, dirty red and if I go to 
hell I surely won’t be lonesome!

♦ A Mainer.

Y. S. that I

And since you take 
self to act as critic, 
write a few articles

I tion (scouting, signalling)
At the present time we are train- | used at hikes and will tend 

ing in the infantry. We arę/learning 
the latest warfare technique. It’s 
excellent! Within a very short time 
(perhaps by the time you receive 
this letter) things will begin to pop! 
The Spanish Government Army is 
invincible and will clean out the 
fascists.

Several of us are specializing in 
signaling—sending messages from 
one point to another by means of 
fla^ waving, whistles and flashlights.

Met Liths
I met three Lith-Americans in 

this third American Battalion of ! night 
which I am a member. Manny, from 
my home town, is the clerk of my 
company (No. 1). So you see, I have 

back

informa
can be 
to make

it upon your- 
suppose you 
that will be 

models for other writers, including
me, to aim at?

Al Kairūkštis.
them more interesting.

Rifle Practice
In the afternoon we went to the 

rifle range and had some firing. It 
certainly was an experience for me! 
Great! Those—30-30 rifles are the 
nuts! The first shot I fired was, to 
say the least, a surprise. I didn’t 
know what happened. It felt as if a 
cannon had exploded ah my ears. ■ 
Each 
score 
three

In

DREAMS COME TRUE:
Contemporaries * of Sir Thomas 

More considered him a “crackpot” 
when in 1516, in his book “Utopia,” 
he advocated the 9-hour day and a 
public system .of education.

THE RULING CLAHSS
of us fired five shots. My 
was quite good—hit the target 
times.
the evening was the opening 
of our newly established can

combination bar and “depar t- 
’ store). Three of us fellows

Our combined choruses made a 
fine-looking group at the Laisve Pic
nic, July 4, and performed very well 
under the circumstances. With no 
general rehearsals of all the groups, 
and only a short time for prepara
tion, I didn’t expect such good re
sults.

However, I was sorry to learn that 
only Worcester and Gardner knew 
the 3 songs we had chosen for the 
day. For such a big affair, we 
should have know at least 6 songs. 
Gardner showed real spirit in learn
ing the numbers since they had less 
time than any other 
must also be given 
groups for knowing 
to the songs, 
poor 
fying system had to detract greatly 
from opr efforts, but those things 
were

It seems that this Maynard Picnic 
interfered with our opera plans con
siderably since it kept the choruses 
too busy to give me any time to 
drop in for the rehearsals I had an
nounced in June. Now I hear that 
4 of our choruses are on vacation, so 
we must change our plans 
on the opera.

The District Committee 
gested Chritsmas Day for

So This Is 
America!

In Utah they’ve got a “little Wag
ner act” that makes strike-breakers 
register their names and thumbprints 
at the State Capitol before they can 
take the bread out of the mouth of 
strikers’ families.

It is 
platform and a

group. Credit 
to Isabelle’s 

all the words 
a pity that a 
poorer ampli-

beyond our control.

of attack

has sug- 
presenta- 

tion of the opera, and, to make 
possible, we have planned 
lowing schedule:

Rehearsals for soloists in 
August.

Rehearsals for chorus in 
ber and October.

the
this 
fol

July and

Septem-

Are you afflicted with boakecarter- 
itis when you tune in on the free 
and independent airwaves? The 
other night we heard the famous 
common-’tater moaning because old 
people can’t die in the harness in a 
textile mill any more but have to 
live luxuiously on a $30 a month 
pension. And boakercarter also 
thinks the 30-hour week is way too 
short. “How on 
good job in 30 
to inquire.

Well, boake
Lord made the universe in six 
and we imagine he didn’t work 
than five hours a day at that.

earth can one 
hours,” Boake

old boy, the

do a 
rises

Good 
days, 
more

“Idleness is a crime agin society,” 
says a Gawja judge. He wants to 
have the unemployed indicted as 
vagrants. It’s a good thing the Gali- 
loean, who had no place to lay His 
head, didn’t happen to get into Geor
gia by mistake.

Irenee DuPont opined before his 
classmates at a Mass. Institute of 
Technology reunion that “we are 
now working under a dictatorship.”

You’ve got something there, Ire-
General rehearsals for the whole nee! But we»rė trying our darndest

cast in November and December.
The first meeting of soloists is 

scheduled for trfis Saturday, July 
17, and next week we will give you 
a report of our progress.

Yours Music Director,'
Vitold Sukaskas.

BIG BOY
CAMP DIX, N. J.—One cadet here 

can prove that he wears a 13 į 
shoe size, and what’s more, 
proud ot it.

He: “That wasn’t a lady, that 
my stenographer.”

She (haughtily): “So that’s 
type you go with?”

he’s

was

the

thatMr. Jeebee: “Do you have 
popular book, ‘It Blew Away‘?”

Clerk (tittering): “Don’t you mean,
The time card can be ‘Gone With The Wind’?”

45 hours a week. If 
you’re laid off work 

is slow yet you see a 
your machine. You’re

aMotorist: I’ve had my car for 
year, and haven’t paid a cent for 
repairs or upkeep.

Friend: Yes, that’s what the man 
at the garage tells me.

She: “See that contortionist? She Is’ 
so egotistical!”

He: “I guess you’d be, too, of you 
could pat yourself on the back.”

by A. REDFIELD

to introduce industrial democracy as 
fast as we can. Won’t you help?

The King of Rumania has con
sented to show up at the New York 
World’s Fair in 1939. He didn’t say 
whether he would be exibited in the 
display of scarcity-goods, or merely 
be an onlooker.

From P. P.

NAPLES, Italy.—Mt. Vesuvius had 
disclosed a new mouth from which 
lava and ashes are pouring. Experts 
say there is no danger of a serious 
eruption.

LEST WE FORGET:

We are governed by a constitution 
but the constitution is what the 
judges say it is.

Chief Justice Hughes.

THE FALL OF BILBAO

The eyes of the world are now on 
Spain where the government has 
opened an offensive which promises 
to be the turning point of the war. 
Only a short time ago the fall of 
Bilbao was considered to be a sign 
of the government’s weakening 
strength. In order to point out why 
Bilbao did not become another Ma
drid we are giving a military analy- 
zation of the event by a famed So
viet military expert:

The Soviet military expert, Colonel 
Golubiev, deals in the “Isvestia” with I 
the situation following on the fall' 
of Bilbao. He points out that the 
final stages of the battle for Bilbao 
were extraordinarily bitter, and that 
the rebels suffered severe losses de
spite thir superiority in war material 
and equipment.

When the Basque command real
ized that it could not defend Bilbao 
house by house owing to the threat 
to communications along the Bilbao- 
Santander road carried out by a 
large group of rebels, it ordered the 
evacuation of the capital. Almost 
all objects of military importance 
were dynamited by the Basques be- . 
fore leaving.

bels will not materially affect the 
situation on the Northern Front. It 
was doubtful whether after their ex
hausting efforts and their terrible 
losses the rebels would be in a posi
tion to continue their offensive to 
the West. Bilbao was taken by the 
expeditionary forces of Germany and 
Italy supported by a tremendous con
centration of technical war material 
on a short front. The ground to 
the West of Bilbao offered favour
able conditions for a defensive strug
gle, and the defensive line of the 
Basques was shortened, making it 
easier for them to transfer their 
serves to threatened points.

re-

Personal Notes 
—For Spain

“This is Junior, if only he’ll be a slave driver like his daddy!”

To B. S. of Chicago:
marked the one 

of the war in Spain. I
yearYesterday 

anniversary 
would like to write to you and ex
press in words the emotion many of 
us feel and our symphathies with 

| th°se our friends who are now 
TheVlosseof'Bilbao has not led to on the Spanish battlefields. I would 

like to paint some rosy picture of 
all of us working and striving to 
make things easier for all of you out 
there.

In a small way, we try to do our 
bit, ineffectual as that bit often is, 
so we could know that we too are 
doing a share to make this world 
the beautiful place it could be. We 
have our committees and our groups 
to aid Spanish Democracy and we 
only hope that when victory does 
come we could say: “Well, we did 
our little part.”

teen I 
ment” 
split a big bottle of Spanish Cham
pagne. Ah! what a taste! Yes, we’re 
learning lots—about various wines! 
We had to leave 
cause we must be 
every nite.

Each morning 
at 5:30 A. M. when 
sounded. We go to the mess hall, 
which was once upon a time a 
theatre, for breakfast consisting of 
coffee, bread and butter and some
times marmalade.

This morning we had a political 
meeting. We set up a political ap
paratus and wall paper committee. 
Then we went to the woods and had 
drilling, marching and scouting for
mation.
EDITOR’S NOTE:

Į This letter will be concluded in 
Friday’s issue. Continue reading it 
and understand the deeds and 

į thoughts of a Lithuanian American 
youth member of the International 
Brigade in Spain. From time to 
time we will publish letters from 
well-known Lith-Amer. youth in 
Spain so that our readers may have , 
detailed information, first hand, as to ' 
the daily lives of our cousins and

many friends that I knew 
home. Litvaks all over!

At Work
Sunday morning from 7 A. 

10 A. M. we were supposed 
out into the fields and help pick 
lentils. However, by the time out 
battalion got together, the, local 
peasants had finished up the job. 
The reason why we had been assign
ed to pick lentils is a very important 
one. You see, the previous Sunday 
the battalion was sent to help cut 
wheat with sickles. Result was that 
our’city bred comrades^ (more than 
a dozen) chopped their fingers to 
the bone instead of chopping wheat 
to the ground! So this Sunday we 
had been assigned to a job where 
there couldn’t be any casuajities. 
Yes, we learn to fight and also to 
help the peasants gather in the 
crops. I understand that the barbers, 
butchers and people of other trades 
and professions also donate part of 
their time for that cause. You must 
remember that an 
its stomach”.

Picnic
That afternoon 

the nearby woods on a picnic. Tender i --------
juicy steaks were cooked and we also He: “Did you water the 
had a generous helping of vegetable plant, darling?” 
salad and a orange apiece. We then 
went in for some “i

M. 
to

to 
go

army “travels on

Held 
we went out to , dear friends.

at 9:30 P. M. be- 
in bed at 10 P. M.

we are awakened 
the bugle is

rubber ‘

I

pxcvv. no moil. She: ‘‘No, dear, I thought 
sport”—tossing I water-proof.”

it was

a loss of morale, and all foreign 
correspondents without exception are 
in agreement on this point.

The rebel and interventionist 
troops must reckon with further bit
ter resistance to their advance. The 
loss of Bilbao was the result of an 
overwhelming superiority of men 
and munitions, of material and tech
nical equipment, on the side of the 
rebels. The battle for Bilbao was a 
splendid example of the real rela
tion of forces in Spain. The Basques 
were completely isolated and left to 
their own resources, but Franco 
could not beat them with his military 
resources, and he had to concentrate 
an enormous mass of foreign men 
and material before he could make 
any impression on his adversary. 
Not merely was foreign material in
volved, but the chief operations were 
conducted not by Franco, but by the 
foreign intervention.

Bilbao fell as the result of Italo- 
German technical war equipment 
and an Italo-German expeditionary 
force. Bilbao is a secondary front, 
and the capture of Bilbao by the re
bels is no more than a partial and 
secondary success, which will not 
alter the relation of forces in Spain 
as a whole.

, The capture of Bilbao by the re
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Bob Vinatus.

RUSSIA FOSTER MOTHER TO 
BASQUE KIDS

MOSCOW, U.S.S.R. — (YNS) — 
Russia is playing foster mother to 
1,500 Basque children who arrived 
here June 20 and are now recuperat
ing in Black Sea Sanatoria from 
the effects of the Spanish Civil War.

Their teaching is being continued 
in their native tongue. The fathers 
of seventy-five per cent of the chil
dren are fighting for the Spanish 
government and 100 of the children 
have already lost their fathers in 
the war. The refugee camp here is 
similar to the one in England which 
shelters 2,000 other Basque children.
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Kelias j Šviesą
------  Parašė J. U. Vargdienis . -----------------

(Tąsa)
Petras puolėsi apginti religiją. Iškilo 

karštos diskusijos. Pusbrolis buvo iš 
tų storžievių atkaklių bedievių, kurie 
daugiausia išjuokimais ir paniekini
mais argumentuoja... Tokis jo netaktiš
kumas neįtikino naujai pribuvusį dievo
baimingą dvaroką, bet padarė jį dideliu 
priešu. Dabar Petras dėjo pastangas su
rasti būdą kuoveikiausiai prasišalinti 
nuo tokio atkaklaus tikėjimo niekinto- 
jaus, kas jam ir pavyko. Jis, pagyvenęs 
porą mėnesių, gavęs galimybę, slaptai 
pabėgo į Columbus miestą.* * *

Pradžioje 1914 metų prieš pasaulinį 
karą Amerikoj prasidėjo nemaža bedar
bė.. Ypatingai tokiam mieste, kaip Co
lumbus, kur nedaug lietuvių gyveno, ne
mokančiam vietinės anglų kalbos ir ama
to su darbais buvo labai sunku. Pavasa
ris! Amerikos kontinente gamta ne to
kia linksma ir žavėjanti, kaip Lietuvoj, 
negirdėt vyturėlio giedant, nėra nei kitų 
čiulbančių paukštelių. Petras savo sielo
je jautė tuštumą, viskas svetima, visur 
liūdna, nėra paguodos nei darbo, iš ko 
pragyvenimą pelnyti. Gegužės mėnesį 
Petras prisiminė Lietuvos “mojavos” lai
ką, kada dvare, parinktame viename iš 
švaresnių kambarių, papuoštame žalio
mis šviežiai lapuoto berželio šakutėmis ir 
ankstyvo pavasario žydinčiomis gėlėmis, 
altorėlis iš didelio paveikslo panos Mari
jos ir mažesnių įvairių patronų ir pa- 
tronkų, kur susirinkdavo jaunimas ir se
nesnieji kas vakaras per visą gegužės 
mėnesį, giedodavo litaniją ir kitas mal
das pritaikintas gegužinei. Žinoma, su 
tam tikra intencija melsdavosi išprašyti 
dievo gero oro, lig valios lietaus, kad ku
metiškos bulvės ir linai gerai užaugtų- 
užderėtų, o kiaulių piemuo sau vienas 
atskirai prašydavo dievo, kad lietus ne- 
lytų, nes lyjant kiaulės nerimsta ir pa
čiam šlapia. Be abejonės, radosi nemažai 
tarpe maldininkų su skirtingais prašy
mais, bet visi nuoširdžiai meldėsi tikėda
mi, kad jų prašymai bus išpildyti ir mal
da bus išklausyta.

Tas mojavos atsiminimas davė jaunam 
Amerikos bedarbiui įkvėpimą, šauktis 
prie dievo pagelbos gavimui darbo. Per 
visą gegužės mėnesį, vėlai vaakre, kada 
jau visi stubos žmonės miegodavo, kad 
nepatėmytų jauno maldininko ir paskui 
nepasijuoktų, kaip, kad jo pusbrolis da
rė, Petras klūpodavo prie mažos kerosi- 
ninęs lemputės ir karštai meldėsi, skaity
damas litaniją ir kitas gegužines, jam 
gerai žinomas maldas labai nusižeminan
čiai maldavo dievo, kad jis per mojavos 
panos Marijos pagelbą galėtų gauti dar
bą. Praėjo visas mėnuo, o darbo nėra. 
Jau baigėsi visai keli sutaupyti centai, 
badas artinasi, jis žiūri į akis, nežinia 
kas gali įvykt svetimoje šalyj tarpe ne
pažįstamų žmonių. Nekurie kalba gązdi- 
nančias kalbas apie darbininkų sunku
mus bedarbės metu. Sako, kad preziden
to Cleveland© laikuose, kada buvo didelė 
bedarbė, žmonės žudėsi šokdami nuo 
aukšto tilto į vandenį ir puolė po bėgan
čiais traukiniais. Girdi, ir dabar gali būti 
tas pats. * * *

Birželio mėnesio vakare, atėjo nepa
žįstamas žmogus, pranešdamas, kad jo 
sandarbininkas meta darbą ir jo vietoje 
galima dirbti sykiu su juo. Petrui nušvi
to akys iš džiaugsmo, lig ir priduodant 
kiek svarbos praėjusio mėnesio maldoms. 
Bet bedirbant su tuom darbininku pasi
rodė jis esąs dideliu bedieviu, ale geriau 

- mokąs tikinčiajam išaiškinti religijos ža
lingumą negu jo pusbrolis. Jis malonia 
kalba, įtikinančiais argumentais atida
lydavo platesnį žinojimo šaltinį klampo- 
jantiems tamsiam religijos klaikume. Jis 
atnešdavo Petrui pasiskaityti “Keleivį” 

, “Šakę” ir šiaip blaivios minties knygu
čių, padedančių gauti platesnę pasaulė
žiūrą. Porai mėnesių nepraėjus užsilieps
nojo pasaulinis brolžudingas karas, ku
riame ir mūsų Lietuvos žemelė likos ap
laistyta nekaltu darbo žmonių krauju. 
Vdkįet. ir Austrijos vyskupai ir kunigai 
laipųno tų šalių kareivius ir jų ginklus, 
liepė visiems gyventojams melstis prie 
diėvo, prašyti jo pagelbos išlaimėti karą, 
o kad karą laimėti, tai reikalinga kuo- 
daųgiąusia priešų išžudyti. Tą patį darė

Rusijos popai ir visų kitų talkininkų 
dvasiškija priešaky su pačiu didžiausiu 
dangaus įpėdiniu popiežium. Visokių ti
kybų kunigai meldėsi, tą patį darė 
ir kareiviai karo frontuose, pasimeldę 
dievui, palaimintais ginklais, varstėsi 
kulkomis, kapojos kardais, kaip pikčiau
si draskūnai žvėrys, žudė vieni kitus 
ant garbės dievui, nes maldose pasakyta 
yra “jei kare žūsi, dievui gadnas būsi.” 
Besitęsiant didžiajam karui, prisiartino 
Velykos, tai pirmos Petrui Velykos nau
joj šaly. Velykos, tai didi iškilminga ka
talikų šventė, kurioje kiekvienas privalo 
apvalyti savo sąžinę nuo nuodėmių, at
liekant velykinę išpažintį, kurioje kiek
vienas griešninkas turi pasakyti kuni
gui visų metų nusidėjimus, nieko neslėp
damas atidengti savo sielos slaptybes. 
Kunigas būk niekam nepasakys tavo 
griekų, nesvarbu, kokie jie būtų, o jei 
nors vieną paslėpsi, tai visa išpažintis 
bus niekam verta. Columbo mieste lietu
vių kunigo nebuvo, reikėjo parsikviesti 
iš Clevelando. Tas ir buvo padaryta, su
dėjus visiems griešninkams po dolerį, 
kas sudarė 30 dolerių.

Petras rengėsi išpažinties pirmą syk 
naujoj šalyj, kitokiose gyvenimo sąlygo
se, bet dar tokiu pat nužemintu pabažnu- 
mu, davatkų išmokyta metodą spavėdo- 
tis, pradedant su dideliais mirtiniais 
griekais, baigiant mažiukais, kasdieni
niais, nors jis jautėsi Amefikoje mažiau 
turįs nuodėmių, bet visgi senu papratimu 
bandė sueiliuoti: pirmiausia iš septynių 
didžiųjų griekų nieko nesurado; toliau, 
iš devynių svetimų—mažai katrie buvo 
papildyti; penki kūno pajautimai ne visi 
dar buvo naudojami, pasirodė, labai ma
žai kas buvo kunigui pasakyti. Na, ir ge
rai. Kunigas ir nedaleido pasakoti ko
kius ten griekus, bet tuojaus klausinėjo, 
kokius laikraščius skaito? Ar randasi 
draugijų ir kokios? Kunigas prie spa- 
viednyčios langelio greitai perleido visus 
per šerengą ir tuojaus įvyko pasitari
mas su visais, kuriems jis beveik dik
tuojančioje formoje bandė užrašyti laik
raščius “Kataliką”, “Draugą” ir kitus. 
Išpažintį atliko iš vakaro, o rytmety j, 6 
valandoje paskirta priimti komunija 
(nes buvo darbo diena).

Ankstyvam pavasaryj oras vėsus. Pet
ras, skubėdamas į bažnyčią, netikėtai su
sitiko savo bendradarbį draugą, kuris jį 
pavadino išsigerti. Petras susimaišė, lig 
tai sarmatydamasis atsisakyti, nenorė
damas išsipasakoti priežastį, šalto oro 
spaudžiamas, priėmė pakvietimą. Greit, 
lig netyčiomis, išgėrė po stikliuką ir dar 
po kitą degtinės, įgavęs drąsos išpasako
jo draugui savo padėtį. Jo draugas pa
stebėjo, “kad po šnapsui komunija ne
tinka kaipo užkandis,” o prie to jei ir 
eitum, tai kunigas, užuodęs kvapą, gali 
ir komunijos neduoti; tada bus jau di
desnė sarmata, negu dabar kad visai 
neisi.”

Tokiai padėčiai susidarius, Petras, ga
na susikrimtęs, vietoje į bažnyčią, tai 
traukė į dirbtuvę, į geležies liejyklą, ku
rioje darbininkai, verdančios geležies lie
jikai su ilgakočiais kaušais pildavo karš
tą geležį į padarytas iš stpęįio formas, 
lig religinėse knygose aprašytam kunigu 
išgalvotam pragare velniai pila verdan
čią smalą visiems ten patekusiems į pra
garą.
Petras turėjo vieną irgi didžiausią smer- 
telną grieką nepasakytą dar nei vienam 
kunigui. Jis davatkiškame “moksle” pri
imtas buvo vadinti “nečystatos griekas.” 
Petro sąžinė nerami, kad pereita išpažin
tis nepavyko, tai jis tikėjo, sąlygoms pa
gerėjus, atitaisyti/

Petras labai mylėdavo skaityti: skai
tydavo jis kokią tik knygelę kur gauda
mas. Sykį gal per klaidą kas tai įdavė 
jam knygutę po vardu “Nuspakajimas 
Somnenijos”. Toje knygutėje labai aiš
kiai sakoma: jei kuris užslėps—nepasa
kys kunigui, kad ir menką grieką, tai 
pateks į pragarą ir turės maukti karštą 
smalą. Nesvarbu, kiek jis pakutavotų, 
bet paslėpimas nuo kunigo žinios yra 
smertelnas griekas. Žinoma, dar ne 
taip bloga bus ir ne tiek daug pragaro 
kančių reikės kentėti už paprastą nuo
dėmę, bet už smertelną, nečystatos pa
pildytą grieką ir nępasakytą kunigui, tai 
sveikas dingęs. Per amžių ąipžiųs deg

si ir niekad nesudegsi, visad sopuliuose 
rėksi. Toje minimoje knygutėje kokio 
sugabaus senio nusidėvėjusio jezuito-ra- 
šytojo mintis pravesta gilinimosi, knisi
mos! į jaunų merginų sielas, kad pasi
gaut jas ant jezuitiškai-kunigiškos meš
kerės ir tuomi išgauti iš jų sielos paslap
tis jaunystės gyvenimo, kad jos, pasiskai
tę apie tas baisenybes, kokios jas laukia 
po mirties, išsipasakotų senam probaš- 
čiui meiliškus aktus. Tas, žinoma, se
niui suteiktų nemažai padirginančio jau
smo ir prie to duotų progos patraukian- 
tesnės išvaizdos pasikviesti pas save į 
kleboniją ant “pakutos” suteikti savo 
kambaryj griekų “išrišimą.” Taipgi dar 
gauti žinių šnipinėjimo tikslams, tai to
kiems sumetimams toji knygutė parašy

ta. Biednas Petras vis dar manė, kad ir 
jis priskaitomas prie tos kategorijos nu
sidėjėlių ir jis tankiai nerimauja, bijo
damas patekti į pragarą už savo užslėp
tą grieką. Lig sąžinės nusiraminimui 
pasisakė jis vienam katalikui, nejauno 
amžiaus rimtam draugui api e savo 
šventvagiškas išpažintis, norėdamas su
žinoti, kokia bus jam išeitis. Senyvas 
žmogus suraminančiai paaiškino katali
kiško tikėjimo vartojamas metodas, ap
sukrumą, kurį vartoja nekurie nuodėmi
ninkai, galima, girdi, prieš mirtį atlikti 
iš viso gyvenimo išpažintį, gal prisieis 
senesniam amžiuje, tai mažiau gėdinsis 
viską kunigui išpasakoti.

(Daugiau bus)

Kietųjų Anglių Lauke
“Neišrišamas” Klausimas

Kaip žinoma, kietųjų ang
lių kompanijos nėra savisto
vios finansiniai. Jos yra pra
siskolinusios geležinkelių kom
panijoms ir dideliem finansie- 
riams. Nekurias net geležin
kelių kompanijos faktinai 
kontroliuoja. Būdamos po pa
du geležinkelių kompanijų yra 
nesvietiškai lupamos už pri
statymą anglies rinkose. Aukš
tas lupimas už transportaciją, 
žinoma, prisideda prie dar la
biau neįperkamos anglies. O 
tas verčia naudotojus j ieškoti 
pigesnio kuro ir tuomi versti iš 
kelio, iš egzistancijos anglies 
industriją.

Kad apsiginti nuo šio lupi- 
mo, jau rūpinamasi senai. Rū
pinasi baronai ir taip lygiai 
UMWA prisidėdami su didele 
sauja pinigų. Ii’ jau išvaikš
čiota pas visų teisminių įstaigų 
Ainošius ir Kaipošius. Bet 
klausimas liekasi “neišriša
mu.” Na, ir kas gali šį finan
sinį mazgą išnarplioti, . kuris 
randasi pačių finansierių ran
kose ?

Bet kalbama, kad darbas 
toje linkmėje bus pradėtas va
ryti dideliu šturmu. Gyvuo
janti ir valdomą Wilkes-Barre, 
Pittston ir Scranton Vaisbų 
Butų Anthracito Konferencija 
(Anthracite Conference) šau
kia platų susirinkimą ir mano 
pakinkyti visą publiką su vi
somis kietųjų, anglių organi
zacijomis kovon prieš gele- 
žinkelių bosus.

Nors ir ilgai laiko ims, 
tokia kova galės nusukti 
gus baronams,. kurie yra
sais ant tų kainų. Juk pana
šiai buvo nuveikta Scranton 
Spring Brook Water Compa
ny.

bet 
ra- 
bo-

gubernatorius negali antram 
terminui kandidatuoti iki kitas 
ištarnaus vieną terminą).

Jeigu pasiseks Kennedy iš
rinkti į senatą, o dar kam iš 
UMWA už gubernatorių, tai ši

mirė nuo tų pačių nelaimių 86.
Kita statistika rodo, kad 

gegužės mėnesį 1937 gimė 
4,516 mirė 3,821 ir apsivedė 
2,592. Reiškia, gimimų skaičius 
didesnis, negu mirimų. Apsi
vedė gegužės mėnesį 1936 
2,397 poros, gi 1935 metais

unija ne juokais įleis šaknis!
valdvietėse. Juk jau ir dabar
unijos vadų lokalinėse valdvie
tėse pilna.

Požeminis.

Jersey City, N. J.
Streikas

Karščiam užėjus, vaikai at
sukdavo ugniagesių vanden
traukius, kad gavus progą iš-

per gegužės mėnesį apsivedė 
tik 2,006 poros. Well, jauni 
1936 metais geriau mylėjosi.

Sužeistas

Vietos spauda paskelbė, 
kad Ispanijoj, Madrido fronte, 
likosi sužeistas šio miesto gy
ventojas Larry O. Toole, ku
ris randasi ligonbutyj. Aš esu 
įsitikinės, jog šio miesto gy
ventojai buvo tos nuomonės, 
kad nei vieno jaunuolio iš šio 
miesto nėra Ispanijoj lojalis- 
tų pusėje. Dabargi, ' patyrė, 
kad yra.

vice-pirmininkas, liepos 16 
d. išsitarė, kad jeigu būtų 
įvesta sėkminga kontrolė 
prieš karinius įvežimus Is
panijon iš užsienių ir jeigu 
būtų ištraukti visi svetimų 
kraštų kareiviai iš Ispani
jos žemės, tai gal būtų gali
ma pripažint generolui 
Franco’ui karo teises.

Worcester, Mass.
Worcesteryj dem okratiška 

valdžia krušina Reed, Prince 
darbininkų streiką ir abelną 
unijizmą šiame mieste. Wor
cester yra labai pramoningas
miestas ir nei vienoj iš stam
bių išdirbysčių nėra unijos. 
Tik dabar C.I.O. darbuojasi, 
kad suorganizavus darbinin
kus, tat į streiką išėjo ir virš 
minėtų komp. darb., organi
zuoti į CIO ir jau 7 savaitės, 
kaip streikuoja. Darbininkai 
streikuoja labai solidariai, pa
vyzdingai. Vietos kapitalistinė 
spauda daug rašo prieš strei- 
kierius, meluoja apie streikie- 
rių grįžimą darban. Pats Mies-
to Prekybos Butas (Chamber 
of Commerce) su plieno fab
rikantais reikalauja, kad teis
mas išduotų indžionkšiną prieš 
streikierius Reedo Ko. Išnau
dotojai nori sukrušinti strei
ką. Matyti, jie mano, kad 
Worcesterio kiti darbininkai 
neišeis su protestais prieš to
kius išnaudotojų žygius.

Jau prasidėjo areštai CIO
simaitdyti. Policijos komisijo- 
nieriui įsakius, visi vanden
traukiai likosi užsukti. Vai
kai pakėlė protestą ir paskel
bė sėdėjimo streiką, kuris su
trukdė gatvėse judėjimą. Po
licijai pribuvus, jauni streikie- 
riai nenusigando, bet su iška
bomis sėdėdami reikalavo, kad 
vanduo būtų paleistas. Policija 
aiškinosi, jog tą padaryti ne-į 

įgali iš priežasties geriamojo 
Į vandens mažėjimo, ne tik 
Jersey City, bet ir priemies-

Labai sunku ką tokio suži
noti apie Ispanijos civilį karą; 
nei su žiburiu negali užtikti 
anglų spaudoje žinutės, kuo
met demokratijos ginėjai mu
ša fašistus. Jeigu nori žinoti 
apie Ispanijos einantį karą, tai 
turi pirkti New Yorko laik
raščius, arba skaityti “Lais
vę.”

Sugrąžino

1 dieną liepos miesto dar
bininkam sugrąžinta 1932 me- tčiuose. Tačiaus, nekurtose ug- tų numušta da)į algų. Sugra. į uniją.

niagesių stotyse įtaisė showers ž-nta nuo -g ik- 7 -nuošimžių 
ir tuomi nuramino vaikus.

Laukan iš A.D.F.

Centralinė unijų taryba, 
prie kurios priklauso 50 unijų 
lokalų, Wm. Green įsakymu, 
išmetė iš Federacijos dvyliką 
unijų lokalų, kurie pritarė C. 
I.O., tai tik pradžia skaldymo 
darbo. Išmestieji lokalai nenu
simena, bet su energija imasi 
darbo organizavime neorga- _ _ t
nizuotų darbininkų. Tuom pa- Partijos, įvykęs Marseilles 
čiu tarpu Greenas paskyrė Jo- mieste užpereitą savaitę, 
seph C. Quinn organizatorium įsakė socialistams ministe- 
su 50 dolerių savaitinės algos rįy kabineto nariams nie- O /-J f ’ 4- lt vt

Taikymo Boardas 
Dar be Galvos

Numirus šio boardo viršylai 
Gormanui, boardas dar vis be 
galvos, 
skundų, bet nerJ kam išrišti, 
nulemti. Mainieriai jau senai 
tos galvos laukia, o unijos va
dai tik dabar pasigedo. Mat, 
skundai netelpa į lentynas ir 
Įnainięriaį bęlcįžia boardo du
ris/ Unija buvo perstačiusi 
savo kelis vadus, bet baronai 
nepriėmė. Baronai reikalauja, 
kad federalis teismas paskirtų, 
tai unijos virsylos nesutinka 
su ta propozicija. Na, ir “bė- 
da.”

Kaip ten nebūtų, bet baro
nams didis laimėjimas. Ne
žiūrint, kad boardas ir turi 
galvą ir veikia, jiems mažai 
blėdės tepadaro. Bet dabar, 
tai visai be periškados gali 
miegoti.

J ieško Naujų Ofisų

UMWA vadai dabar jau ne 
vien tik savo unijos ribose ap
sikaustę; dabar jie plačiai 
pasklidę politikoje ii’ net vald
vietėse užima geras pozicijas. 
Iki šiol turime unijų sekreto- 
rių-iždininką, kaipo lęiįėhąntą 
-gubėrhatorių. Sekančiais me
tais bus Penna, valstijos gub. 
rinkimai. Numatyta, kad rei
kės kandidatuoti leit.-gub. 
Kennedy’ui. Bet dabar paaiš
kėjo, kad UMWA vadai turi 
daugiau įtakos masėse, negu 
jie tikėjosi. Tokiu bdu jięško- vasaros karščiam užėjus, 
ma kandidato į Kennedy’o Valstijos sveikatos depart- 
vįetą iš vadų tarpo, o Kenne- mentas pranešė, kad gegužės 
dy kandidatuos į Jungtinių ‘ 
Valstijų senatorių (pągaį Pen- automobilių nelaimių, 
nsylvania valstijos įstatymą, metais per gegužės'

, boardas
Susidėjo daugybė

vadų ir veiklių streikierių. 
Skebus saugoja policija ir jie 
eina į darbą, nes kompanija 
su streiklaužių pagelba ma
no streiką sulaužyti. Kapita
listinė spauda šaukia prieš 
unijos organizatorius, juos 
vadina “tvarkos ardytojais,” o 
indžionkšiną prieš streikierius, 
tai “šventa ramybe.” Taip 
kapitalistai, jų spauda ir 
jiems tarnaujanti valdžia des
peratiškai kovoja prieš darbi
ninkus, kad nesusiorganizuotų

Minėtoj dirbtuvėj nemažai 
ir sakoma šiais metais sulygins 1 dirba ir lietuvių. Liet. Ukėsų 

I miestų darbininkų algas su j Kliubas pastarajame savo su- 
1932 metų skale.

K. Biuras.

FRANCUOS SOCIALIS
TAI PRIEŠ FRANCO 
KARO PRIPAŽINIMĄ

P a r y žius. — Suvažiavi
mas Franci jos Socialistų

i Kiiuoas pastarajame savo su- 
I sirinkime nutarė paaukoti 
streikieriams $100. Tai labai 
geras darbas. Reikia platesnio 
ir dar solidaresnio bendro dar
bininkų veikimo, kad atmušus 
atakas kapitalistų, bandančių 
sulaužyti streiką ir neleisti 
darbininkams organizuotis.

Tčmytojas.

Sekmadienį, Coney Islande, 
maudėsi virš milionas žmonių, 

ir iškasčių 20 dol. Centralinė nenrinažintTaTo Visfu 'Prigėrė J* E1?go\20 metų amT Taryba paskyrė irgi 20 dol. iš- Kaa neP1<1l',^mt Kf,r.° ziaus. 72 vaikai buvo pamesti 
kasčių, tai jau susidaro 90 do-i gen.er?lul *™COU1. . net susikimšime. Juos tėvams pri- 
lerių, gera alga ir geri iškas- socialistas Blum, ministeris statė policija, 
čiai.

Išmestieji lokalai nedalyva
vo susirinkime. Greenas dar 
nieko nesakė apie Hudson 
County laikraščių unijos Guild 
lokalo išmetimą. Green sako, 
kad Guild lokalas nepriklauso 
prie CIO, tačiaus Guild loka
lo delegatas balsavo prieš dvy
likos lokalų išmetimą iš mies
to centralio komiteto. Tai 
vienintelis delegatas, kuris 
balsavo prieš.

Paliuosavo

WPA visus darbininkus pa
liuosavo nuo darbo, ne tik 
Jersey City, bet visame Hud
son County. Paliuosuoti nuo 
darbo darbininkai kelia pro
testą, tačiaus, mažai ką galės 
pagelbėti. Politikierių rate
liuose eina kalbos, kad Wa
shington viešų darbų admi
nistracija padarė tai su tiks
lu, kad demokratų senatorius 
iš Jersey City, H. Moore išėjo 
viešai prieš prezidento Roose- 
velto Supreme Court teisėjų 
reformą. Senatorius Moore 
stovi už teisėjų neliečiamybę.

Atsargiau

1936 metais New 
valstijoj Šunys įkando 
žmonių, taip praneša 
tos departments. Šunų įkan
dimas pasikartoja daugiausiai

Jersey
10,719 
sveika-

Valstijos sveikatos depart-

mėnesį mirė 95 žmonės nuo
1936 

mėnesį

Metinis Piknikas
RENGIA AIDO CHORAS

Sekmadienį, Liepos (July) 25, 1937

Olympia Parke
Worcester, IV ass

Pradžia 11 Vai. Ryto

Programoj dalyvaus chorai su sportu ir dainomis. 
Bus įvairių žaislų, grieš gera orkestrą, taip pat 

turėsime valgių ir gėrimų.
Dainuos Laisvės Choras iš Hartford, Conn., 

vadovybėje B. Ramoškaitės

Aido Choras kviečia visus atsilankyt, senus ir jaunus, 
mažus ir didelius, storus ir plonus, biednus ir bagotus. 
Bus visiems proga pasilinksmint ir smagiai laiką pra
leist. Prašome visus atsilankyt.

Aido Choro Komisija.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daup 

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

8701 JOS QAMPAU AVĘ^ DETROIT, MICH.
£1
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ARTURAS KOESTLERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose
(Tąsa)

—Dar vienas dalykas,—sako vadas,— 
jūs negalite važiuoti į Malagą. Tiltas už 
Motrilio suardytas. Kelias užlietas. Turė
site laukti iki nustos lyti.

—Tai Malaga beveik atkirsta nuo 
šaulio ?

—Iki nustos lyti—taip.
—O ar senai lyja?
—Šiandien ketvirta diena, ir prieš 

vaitę mes turėjome dešimties dienų 
taus peri j odą.

—O ar senai tiltas sugriuvo?
—Prieš keturis ar penkis mėnesius.
—Dėl Dievo meilės, kodėl jo nesutai

sote?
Vėl krato pečiais.
—Mes iš Valencijos negaunam nei sta

tybai medžiagos nei specialistų.
Šio žmogaus apatija pykino mane.
—Ar nesuprantate jūs, kad Malaga yra 

strateginė vieta—galima sakyti Ispani
jos karo pietuose raktas? Aš tokį dalyką 
vadinu kriminaliu nerūpestingumu.

6.
Buvęs pašto viršininkas ilgai ir ramiai 

į mane pažiūri. Jis tėviškai man pasako:
—Jūs svetimšaliai visuomet esate labai 

nervingi.
—Mes galime netekti Malagos ir. mes 

galime netekti Madrido ir pusės Katalo- 
nijos, bet vistiek mes laimėsime karą. '

Abiejose kariaujančiose pusėse galime 
pastebėti labai didelį orientališką fataliz
mą; tai yra viena to karo ilgo tęsimosi

pa

sa- 
lie-

Kiti karai—tai yra eilė mūšių; šis—tai 
eilė tragedijų.

Truputį vėliau išvykstam toliau, ne
paisydami sugriuvusio tilto. Mes turime 
padaryti 10 mylių lankų beveik neprava
žiuojamais lauko takais, o paskutinę my
lią važiuojam per 30 cm gilumo vandenį. 
Mūsų lengva mašina pravažiuoja tas 
klampynes, per kurias sunkesnė mašina 
neįstengtų.

Atvykstam į Malagą saulei leidžiantis. 
Pirmas įspūdis:

Miestas po žemės drebėjimo. Tamsu, 
ištisos gatvės sugriautos; šaligatviai tuš
ti, matyti sviedinių liekanos, kvapas pa
našus i Madride užuodžiamą.

Mūsų mašinos lempos šviečia ant griu
vėsių krūvų ir kitų griuvėsių. Pulvis et 
nihil—Madridas po didžiųjų bombardavi
mų buvo sveikatos kurortas, palyginus 
su šiuo miestu agonijoj.

Regina viešbuty nelabai draugiškai at
rodą, bet linksmi milicininkai spjaudo 
ant marmurinio grindinio ir valgo vie
nintelį gaunamą maistą—džiovintą žuvį. 
Mes vieninteliai viešbučio svečiai; pada
vėjos sako, kad tą popietį 500 kg bomba 
sugriovė kaimyninį namą ir tame name 
užmušė 52 žmones.

Kiti padavėjai susibūrę aplink stalą ir 
diskusuoja bombardavimą ir kaip kiek
vienas elgėsi per bombardavimą; Ber
nardo slėpėsi už stalo, Jėzus žiūrėjo pro 
langą, o virėja Dolores, prieš apalpimą, 
persižegnojo 57 kartus!

DAISY®

Išeinu su ponia Grepp pasivaikščioti. 
Bet taip tamsus, kad mes greit grįžtam. 
Šveicorius pasižiūri į žvaigždėtą dangų 
ir komentuoja:

—Šiąnakt geras oras oro puolimams.
Jo duktė per vakar dienos bombarda

vimą neteko*abiejų kojų ir jis dabar gal
voja ar jaunikis ims ją be kojų.

Nueinu gulti, galva pilna visokių min
čių ir stengiuosi sau įsikalbėti, kad visa 
tėra netikrybė. Baigiu savo užrašus, gan 
nelogiškai: “Kelionės galas—Le voyage 
sans retour.”

Ir tai buvo man ir keliems šimtams ke
lionės galas.

Penktadienis, sausio 29 d.
Pusryčiams visai nėra duonos, nieko 

nėra valgyti, išskyrus tik juodą kavą; 
tas pat nerūpestingumas, kaip su gink
lais, nutraukė maisto tiekimą.

Visą rytą buvau užsiėmęs, lankiau 
įstaigas; propągandos departamentą ir 
gubernatoriaus namus; visur randu ge
rus norus, bet visur be galo daug forma
lumų ir dezorganizacijos.

Po užkandžių išgirstam oro puolimo 
pavojaus sireną; vėliau darau interviu 
su Malagos karo jėgų vadu pulk. Vilalba. 
Jis prisipažįsta, kad padėtis blogėja, bet 
sako, jog prieš 10 dienų, kai jis atvyko į 
Malagą, buvo dar blogesni dalykai.

Pirmučiausiai aš apžiūrėjau labiausiai 
atvirą frontą: jūros kranto kelią: Mala-

Ispan. Fašistų Pranešimai
Salamanca, Ispanija, 

Fašistai skelbiasi, kad jie 
“sėkmingai apsiginą” nuo 

: respublikiečių įvairiose vie-

BROOKLYNO DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ

SĄRYŠIO PIKNIKAS•iii

Sekmadienj, Liepos-July 25-tą dieną
ULMER PARKE

Foot of 25th Avenue, Brooklyn, N.
ŠOKIAMS BE PALIOVOS GRIEŠ DVI ORKESTROS

Aido Choras, vadovybėj B. Šalinaitės

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės, pirmu kartu dainuos “Sėdėk.”

Programą Išpildys:
AIDO CHORAS Iš BROOKLYNO 
PIRMYN' CHORAS IŠ GREAT NECKO 
SIETYNO CHORAS IŠ NEWARKO

* • -------- » ‘'

Trumpa Prakalbėlė Nesenai iš Ispanijos 
’ ‘ ' Parvykusio Draugo

Dvi Poros Ristiku
ĮVAIRŪS ŽAISLAI

PRAIZAI Už LENKTYNES
•

Tikietas Išanksto 30c.
Prie Vartų Parke 40c.

Tikietus galima gaut “Laisvėje”, F. Domikaičio Restaurane pas Veličką, 417 Lorimer St., pas Depsienę, 
262 Union Avenūe^ Brooklyn, N. YE ; E i'*’ ' •/ E/ ■?: “T

Puslapis Penktas

ga—Marbela—Gibraltaras. Neradau jo-1 Poliniqi;™iac 
kiu ankasu. fortifikuntu nnzimin ninVn IivulllallZlllao uUldiKU*

mas į 48 Valandas
New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

kių apkasų, fortifikuotų pozicijų, nieko, 
išskyrus tik du milicininku, kurie, rūky
dami cigaretus, sėdėjo ant kilometrus 
žyminčių akmenų, apie vieną mylią nuo 
priešo linijų. Aš jų paklausiau:

—Kur jūsų kariuomenė?
—Ten, kažkur barakuose,—jie man at

sakė.—Jei fašistai pradėtų mus pulti, 
mes juos pastebėtumėm ir turėtumėm 
pakankamai laiko įspėti savo kariuome
nę; koks reikalas jiems čia visiems lie
tuje sėdėti?

9. 
sausiošeštadienis, 

vasario 3 d.
Sistematiškai 

apylinkes, frontų linijas, kelius einančius 
į Marbelą, Alfernatę, Anteguerą. Visur 
tas pats įspūdis; niekur nėra antrinių 
gynimosi pozicijų linijų, nėra ginklų, 
amunicijos, keletas skubotai iškastų ap
kasų arba akmens barikadų, visiškai ne
tinkančiu atremti galimą tankų ataka.

10.
Ketvirtadienis, vasario 4 d.
Vakar naktį, po palyginti ramiai pra

ėjusios visos savaitės Kveipo de Ląnas 
pradėjo paskutinę savo ofensyvą prieš 
Malagą.

Ataka buvo labai -netikėta. Sukilėliai 
puolė Ardales-El-Bur.

(Bus daugiau)

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re
umatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
savimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa-

30—trečiadienis, dą?.° tai labai greitai. Neturi svai- 
’ ginimo (dope)—saugi jauniem ir se- 

tii&mj nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 

Į galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
buskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $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- 

Į tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
I nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

lankau įvairias Malagos

tose Madrido fronte. Sako, 
kad per kelias dienas nuko
vę 1,500 respublikiečių Al- 
barracine, Aragono fronte. 
Fašistai garsinasi, būk oro 
kovoj virš Madrido jie nu
šovę šešis valdžios lėktuvus.

(Bet ii’ kapitalistinės ži
nių agentūros mažai te
kreipia dėmesio į tokius fa
šistų pranešimus; supran
tama, jog tai pasigyrimai.)

Skaitytojų Balsai
Kur Mussolinio Marconi?
Kai Mussolini kariavo su 

Ethiopija, Anglija mėgino da
ryti žygius, kad Mussoliniui 
kiek nors ragai aplaužyti. Bet 
nepavyko. Mussolinis vis di
džiavosi ir visus baide su savo 
Marconi. Marconi, girdi, gali 
sulaikyti lėktuvų ir laivų vei
kimą.

Dabar Mussolinis kariauja
su Ispanija. Kodėl to nepada
ro ? Ar gal Marconi nepritaria 
tokioms žudynėms?

Kur pasidės Hitleris?
Vokietijoj tik laukia kas 

atsitiks su Ispanija. Jeigu fa
šistai praloš savo rolę, tai Vo
kietijoj gali būti antra Ispani
ja. Kur tada pasidės Hitleris?

Kas su čechoslovakija ?
Čechoslovakija apsupta iš

oriniais ir vidujiniais priešais,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
” •' ■’ ; j_L2____ • •'

CLEVELAND, OHIO
Liepos (July) 25 d. LDS 55 ir 44 

kps. rengia iškilmingą pikniką Mo- 
drutos Darže prie Green Road. Pri
važiavimas visiems žinomas. Nepra
leiskite geros progos, nes bus trys 
laimėjimai prie įžangos tikietų. 1- 
mas Elgin laikrodėlis, 2-ra Stalui 
lempa, 3-čia kvorta gero gėrimo. 
Taip pat bus ir žaislų ir virves 
traukimas, jaunuoliai loš baseball. 
Turėsime gerą orkestrą šokiam.

Kviečiame visus. Komisija.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

21 d. liepos, 7:30 vai. vak. 1254 Pro
vidence Rd. Malonėkite visi draugai 
laiku susirinkti. Turime daug svar
bių dalykų aptarti. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti.

(169-170)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. bendrai su IWO vie

tinėms Organizacijoms rengia puikų 
pikniką, kuris įvyks sekmadienį, lie
pos 25-tą. Pradžia 10 vai. ryto, Wil- 
lick’s Grove, Linden, N. J. Šokiams 
grieš gera muzika. Bušai išvažiuos 
iš Bayonne 10-tą vai. .ryto nuo Kliu- 
bo, 40 E. 21st St. Tikietai 4 pikniką, 
iš antksto perkant 35c., prie durų 
40c., busų tikietai 50c. Važiuojant 
su karais imkite Route 25 iki Stiles 
St., Linden, N. J. ir ten rasite pikni
ką. Kviečia Rengėjai.

SHENANDOAH/ PA.
ALDLD 17-ta kuopa rengia gražų 

pikniką, liepos 25 d. Laudeman 
Grove. Bus skanių valgių ir gėrimų, 
taipgi kaip vietos ir iš apylinkės 
lietuviai stengkitės dalyvauti) šiame 
piknike. Savo atsilankymu parengsite 
apšvietos ir kultūros organizaciją. 
Visus kviečia Komitetas.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedčliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

fašistam pritariančiais. Jie no
ri išardyti, pasidalinti — pa
naikinti čechoslovakiją.

Ispanijoj darbo klasės pra
laimėjimas, sunkiai atsilieps 
ant čechoslovakijos padėties.

Čechoslovakijoj fašistai ver
buoja Ispanijos fašistams ka
reivius ir Pragos valdžia jiems 
tai leidžia daryti. Kodėl ji nie
ko nesako? Juk čechoslovaki-1 
ja turi žinoti, kad jei fašizmas | 
laimės Ispanijoj, tai ir jai pa-j yra gražios maudynės ir neto- 
čiai, čechoslovakijai, bus pa
vojus.

Juozelis.

Kas Pasmaugė ir Išžagino 
Tris Mažas Mergaites?

Los Angeles, Calif.—Tai 
ne Albert Dyer, WPA sar
gas Centinela Parke, nusi
viliojo į tarpkalnę tris ma
žas mergaites, pasmaugė 
jas ir išžagino jų kūnelius, 
bet kitas vyras “Eddie the 
Sailor,’ kaip dabar liudija

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

Pas lietuvius farmerius, čia

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
Olive Everett, 11 metų, se
suo dviejų pasmaugtų mer
gaičių. Jinai sako, kad ją 
pačią tame parke užpuolę 

(keturi vyrai įvairiais atve
jais.

Paimtas po areštu Has
kell Wright, to parko su
perintendentas.

VARPO KEPTUVE

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą
Parisanidau automobilius vestuvėm 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Rūgšti ruginė, sn/di ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama Toliai 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.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Pasikalbėjimas su Drg. Alfred Meister, 

Nuskirtu Deportavimui į Vokietiją
rys nupiešė Meisterio paveiks
lą, o aš jį apdovanojau ciga- 
retais, saldainėmis ir daviau 
šiek tiek pinigų.

Buvo labai gaila skirtis su 
tuo jaunu ir kovingu draugu, 
bet ką darysi, kad darbinin
kai dar neturi galios padaryti 
galą tokiai situacijai.

Kaimietis.

Graži Auka Garibaldi 
Brigadai

liepos 
New 

svetai-

Jaunavedžiai Sugrįžo l“Gobsek” Judis New Yorke
Albina Markevičiūtė, gerai 

žihomos Richmond Hill gyven
tojos ir lietuvių darbininkiško
se organizacijose veikėjos A. 
Daugėlienės duktė, su savo 
vyru Charles Kisling sugrįžo 
iš Dude Ranch, kur jiedu bu
vo nuvykę medaus mėnesiui. 
Šiuo tarpu apsigyveno pas 
jaunojo tėvus ant 97th St., 
Woodhavene.

Albina — Charles apsivedė 
20 d. birželio, civiliai.

Rep.

I Cameo teatre, 42nd St. ir 
Broadway, New Yorke, dabar 
yra rodomas Sovietų Sąjungos 
judis “Gobsek”. Taipgi čia ro
domas ir kitas judis “For-( 
ward” (“Pirmyn”), kuris vaiz
duoja Ispanijoj įvykius už
frontėj. Į

Cameo teatre greitai bus 
rodomi kiti du Sovietų Sąjun
goj gaminti judžiai “Baltic 
Deputy” ir “The Return of

■ Maxim.”

Pikietavo Japonų Konsulatą
Now Yorko prieškariniai 

nusistatę piliečiai ir vėl pikie
tavo Japonijos imperialistų 
konsulą, 500 Fifth Ave., New 
Yorke. Pikietininkų buvo su
sirinkę per 500 žmonių, čia 
buvo įvairių tautų žmonių, bet 
daugiausiai chiniečių. Protes- 

i tas buvo surengtas sąryšyj su 
naujais Japonijos .puolimais 
ant Chinijos.

0
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

□-----------------------------

lĮĮUĮĮIVIim

■ė

Iš Kriaučių Pikniko

sau, 
sykį 
aša-

Liepos 13 d. su vienu iš At
eivių Gynimo Komiteto nariu 
nuvažiavome į Ellis Island. 
Ten reikėjo pereiti per ketu
rias egzaminacijas, o penkto
je raštinėje kamantinėjo pats 
imigracijos viršininkas. Nuro
dė imigracijos taisykles, saky
damas, kad niekas iš pašalinių 
neturi teisės lankyti nuskirtus 
deportavimui, apart jų mote
rų, vaikų, brolių ir seserų. O 
jūs, girdi, esate Amerikos At
eivių Gynimo Lygos delegatai.

Tačiau supykęs ponas me
tė ant stalo leidimo kortą ir 
parodė pirštu į kitos raštinės 
duris. Ten pažiūrėjo į leidimo 
kortą, pasikalbėjo per telefo
ną ir sutiko leisti pasimatyti 
su Alfred Meister. Mudu įve
dė į kitą kambarį, o prie du
rų stovėjo du ginkluoti policis- 
tai. .

Kambarys didelis, grindys 
ir sienos be jokio gražumo, 
cementinės. Pristatyta krėslų, 
suolų ir stalų, apie kuriuos bu
vo apsėdę pirmiau pribuvę 
lankytojai. Didžiuma lankyto
jų moterys, tūlos dar jaunos, 
su mažais vaikučiais. Tas da
vė suprasti, kad jų vyrai yra 
nuskirti deportavimui. Besi- 
skiriant, joms ne vienai ašaros 
iš akių riedėjo. Pamaniau 
kad tie budinkai yra ne 
nuplauti gailiomis žmonių 
romis per tiek metų.

Policistas padavė kortą apie 
60 metų amžiaus moteriškei, 
kuri nuėjus atvedė baltu vei
du, šviesiais gelsvais plaukais, 
mėlynomis akimis, vidutinio 
ūgio, sveriantį apie 150 svarų 
jauną Vokietijos pilietį, Al
fred Meister. Tvirtai paspau
dėme vienas kitam ranką. Jau
ną socialistą pasisodinome,,tąr- 
pe savęs ir pradėjome pasi
kalbėjimą.

Jaunuolis pradėjo nuo 1931 
m. Raskažių, girdi, nebuvo 
Vokietijoje taikos laikais, bet 
buvo daug geriau, nes žmonės 
turėjo daugiau teisių. Bet 
1932 metais, kada Hitleris pa
ėmė į savo rankas valdžią, 
pasidarė daug prasčiau, daug 
sunkiau gyventi. Aš, sako, 
1935 metais išvažiavau Ispa
nijon ir dirbau geležiniame 
fabrike. Ten tapau suareštuo
tas, palaikytas koncentracijos 
stovykloje, o paskui išdepor- 
tuotas Vokietijon, kur tapau 
patalpintas k o n c e ntracijos 
stovyklom

Tose stovyklose Vokietijos 
žmonės badauja. Ryte duoda 
dvi mažas riekutes duonos ir 
puoduką juodos kavos0 be 
cukraus. Pietum duoda sriu
bos, bet tai beveik tyras van
duo esti.

Man, sako, pasitaikė proga 
pasprukti laike perkėlimo į 
kitą stovyklą. Maniau susiras
ti sau laimingesnį gyvenimą, 
slaptai-atvažiuodamas Ameri
kon. Bet čia mane suėmė ir 
uždarė į kalėjimą. Dabar esu 
po prievarta grąžinamas Vo
kietijon.

Ir ne aš vienas esu pabėgė
lis, tęsė drg. Alfred Meister 
iŠ savo tėvynės. Mūsų yra 
šimtai ir tūkstančiai.

Vėliau jis dar daug įdomių 
- dalykų pasakojo apie Lietu

vą, apie Klaipėdos kraštą. 
Kalbėjomės vieną valandą ir 
penkioliką minučių. Pagaliau 
atėjo policistas ir pasakė, kad 
laikas pasibaigė ir mes turime 
skirtis. Girdi, čia leista būti 
tiktai vieną valandą laiko, o 
aš nuo savęs dadėjau penkio
liką minučių.

Mums besikalbant tas kitas 
Ateivių Gynimo Komiteto na-

Penktadienio vakare, 
16 d., įvyko prakalbos 
Yorke, Webster Hall 
nėję, 119 East 11th St. Buvo 
visa eilė žymių kalbėtojų ang
lų ir italų kalbose.

Kalbėjo ir Major Humberto 
Guiliano, Am. Kom. Partijos 
narys, nesenai sugrįžęs iš 
Madrido fronto, kur jis išbuvo 
net septynius mėnesius. Jisai 
dėvėjo karinę uniformą. Kai
po buvęs pasaulinio karo ofi- 
cierius, jis puikiai pasidarbavo 
Ispanijos žmonėms šiame ka
re prieš fašizmą. Jis sakė, kad 
fašistai turėjo progą užimti 
didesnius žemės plotus, pakol • vienam 
buvo silpna ir nemokyta liau- 
diečių kariuomenė. Ji tada 
darė tik pasitraukimus ir ap
sigynimus. Fašistams taip pat 
padėjo Hitleris savo didelėmis 
spėkomis užimti keletą Ispani
jos ir Baskijos miestų. Bet 
anksčiau ar vėliau fašistai tu
rės juos apleisti. Ispanijos 
žmonės visi labai nusistatę 
prieš fašizmą ir bendru fron
tu kovoja prieš jį.

Tarptautinės brigados pui
kiai padeda Ispanijos 
nėms kariauti prieš fašistus. 
Jis nurodė, kad yra brigados 
bei batalionai rusų, lenkų, 
vengrų, slavų, meksikonų, an
glų, airių, francūzų, vokiečių, 
italų, austrų, amerikonų ir tt. 
Italų liuosanorių liaudies fron
te esą apie keturi tūkstančiai, i

B r o o klyne, įvyko 
lietuvių kriaučių

Pereitą šeštadienį Dexter 
Parke, 
Brooklyn© 
amalgameitų piknikas.

žmonių dalyvavo nemažai; 
dauguma smarkiai linksmino
si iki vėlumos nakties prie sta
lų, o jaunimas svetainėje, šok
damas.

Tik gaila, k;?d kriaučiai sa
vo piknikuose apleido kultūri
nę ir politinų dirvą. Nebuvo 
jokios koncertinės programos, 
neprisiminė niekas viešai ir 
apie bėgamuosius šalies reika
lus, kurie nepaprastai svar
būs, neigi apie tarptautinę 
padėtį, kuri taip jau yra kiek- 

mąstančiam žmogui 
labai aktuali.

Be pasilinksminimo, išsigėri- 
mo ir pašokimo, man rodosi, 
mūsų parengimuose nuolat ir 
nuolat reikėtų atsižiūrėti ir į 
bendrus visuomeniškus reika
lus.

Reporteris.

Daugiau Atydos Saugumui
Vakacijų dienos nuolatos 

yra pavojingos. Kas metai va
žiuotos nelaimių skaičius yra 
didelis vasaros metu. Tame 
ypatingai daug tiesos kas lie
čia vaikus laike jų vakacijų iš 
mokyklos liepos ii' rugpjūčio 
mėnesiais.

Kada jie yra mokyklose, tai 
jie sudaro” Garibaldi Brigadą tomi3 valandomis nereikia rū- 
Dabar liaudies armija jau mo-! 
kyta ir pradėjo ant priešo už
puolimus.

Susirinkime buvo rinkta au
kos parėmimui Garibaldi Bri
gados ir surinkta $435.63.

Pastebėta štai kas, kad italų 
masiniuose susirinkimuose esti

žmo-

! pintis jų saugumu, bet dabar, 
kada jie per ištisą dieną yra 
gatvėj, tai ypatingos atydos 
reikia kreipti į tai, kur jie, ir 
kaip žaidžia.

Tėvai turi įtikinti savo vai
kus tame, kokis yra pavojus 
žaisti gatvėje, kur yra auto- 

Parkai,labai mažai moterų. Ir šį sykį mobihy važinėjimas.
vyrų buvo prisigrūdę pilna žaidimo vietos ir tam specia- 
Webster svetainė, o moterų skiriamos gatvės tik yra 
matSs tik kur nekur, tartum ?augios vietos vaikų žaislams
tik dėl pagražinimo susirinki
mo.

Kaimietis.

Brooklyne Mirimai ir 
Gimimai

ir tėvai turi įtikinti vaikus, 
kad jie ten žaistų, kur yra 
miesto skiriama vieta.

Visi ir kiekvienas turi da
ryti viską, kad užtikrinus vai
kučių saugumą ir smagumą 
laike jų vakacijų.

Trafiko Stotis “K.”

Brooklyne Žemė Drebėjo
Naktį iš sekmadienio į pir

madienį 1:45 vai. ryto, Brook
lyne ir dalyj Long Islando bu
vo įbažas žemės drebėjimas. 
Daugelis manė, kad tai didelis 
trokas sudrebino, bet apsidai
rę, kad nėra troko, tai pradė
jo per telefonus klausti poli
cijos. Nuostolių nėra.

ALDLD 1 Kuopos
Išvažiavimas

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.

Ę
J

S

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

S

Pereitą sekmadienį Forest 
Parke įvyko ALDLD 1-mos 
kuopos išvažiavimas, žmonių 
susirinko nemažai ir jie buvo 
ten iki 8 vai. Kuopai liks 
pelno.

Rep.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

S
5

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Kas Pametėte?
Lietuvių kriaučių piknike, 

Dexter Parke, praeitą šešta
dienį rasta moteriška pinigi
nė ir čeverykai. Radinys yra 
Lietuvių Piliečių Kliube, pas 
gaspadorių J. Karpų.

J. Nalivaika, 
Pikniko Sekr.

Policija turėjo iškreipti ge
ležines tvoros štangas, kad iš
laisvinus 4-rių metų berniuko 
Aaron GoMsmith galvą, kuris 
žaisdamas ją įkišo.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

ALDLD 185-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, liepas 
(July) 21 d., Kiburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakarą.

Visi draugai atsilankykite. Yra 
daug neatidėliojamų reikalų aptart.

O. Daugėlienė, Sekr.
(169-170)

“Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

į 168 Grand Street £
> Tel. Evergreen 8-7179
j Brooklyn, N. Y. >

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii 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
612 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 6-6191

Tol. Stajrr 2-0783 NOTARY
Home Tel. public

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos ‘ 
žeihos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

Liepos antrą savaitę Brook
lyne mirė 456 žmonės, tai yra 
ant 32 daugiau, kaip savaitė 
pirm to. Tą pat savaitę gimė 
776 kūdikiai, tai yra ant 30 
mažiau, kaip savaitė pirmiau.

Difterijos susirgimų pakilo 
ant 13 lyginant su pirmesne 
savaite. Automobilių nelaimių 
buvo 148, iš to skaičiaus 7 as
menys užmušta. Mirimų kiekis 
paaugo iŠ priežasties karščių.

Sugrįžo iš Atostogų
Drg. Michelsonienė, vietos 

socialisto veikėjo V. Michelso- 
no žmona ir sūnus Keistutis 
Michelsonas sugrįžo iš Bridge
port, Conn., kur jiedu atosto
gavo keletą savaičių pas d. 
Radzevičių, Michel sonienės 
brolį. Parveždami atostogau
tojus, dd. Radzevičiai apsilan
kė Brooklyne ir dalyvavo lie
tuvių kriaučių piknike pereitą 
šeštadienį.

Keistutis neužilgo vyks Ka- 
nadon Am. Lietuvių Kongreso 
'reikalais.

Rep.

P. Restaino, 17 metų vaiki
nas, iŠ Newark, prigėrė besi
maudydamas Branch Brook 
Park ežere.

Lankėsi “Laisvėje”

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312
Šiomis dienomis lankėsi 

“Laisvėje” iš Cleveland© Juo
zas žemaitis, “Laisvės” skai
tytojas, ir Alekas čekauskas, 
iš Elizabetho. Drg. žemaitis 
atvyko į Elizabethą su būriu 
draugų ir prie progos atvyko 
Brooklynan ir apsilankė “Lai- 

mašinas, 
‘Laisvės”

svėje”. Apžiūrėjęs 
jis paaukojo $1 
naujam intertypui.

C 1 e v e landiečiai
pas Čekauskus Elizabethe iš
tisą savaitę.

svečiuosis■

Draugė S. Sasna Atostogauja
‘‘Laisvės” redakcijos narė, 

draugė Sasna, pasitraukė 
dviem savaitėm atostogų.

Keturi jaunuoliai areštuoti 
ir tik po $500 kaucijos kiek
vienas paleisti. Jie pasiėmė 
svetimą automobilį ir išvažia-į 
vo ant “rąido.” Juos kaltina ■ 
vagystėj. Prastas žaislas. I

Brooklyne pranešama, kad 
dabartiniu laiku iš ateivių 
italai daugiausiai paduoda 
prašymus Jung. Valstijų pilie-1 
tystės popierų.

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną 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. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kfcštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietą 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

MRRWIMWI M M.MM MM MM M M M M MM

Notary Public

M MM■ * * - * * * A,_ .

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

Nulifldi/nd valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybinė

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

STANLEY MASIULIS
Turi įrengęs savo vietą tinkamam patarnavimui. Pas 
jį yra malonus patarnautojų atsinešimas linkui svečių. 
Jis turi gražaus 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
l

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

GARSINKITfiS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4331

Telephone: EVergreen 8-1770

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.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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 į ofisą 

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