
KRISLAI
Senovės Saliamono Išmintis.
Moderniškasis Saliamonas.
Peiliu j Pečius!
Anarcijistai Pripažįsta.

R. Mizara.

Senovės pasaka sako:
Susiginčijo dvi moterys dėl 

vaiko. Viena sakė: “šis kūdi
kis mano,” o kita: “mano.”

Nuėjo abidvi pas išmintingą 
žydų karalių Saliamoną ir 
prašo jo išrišti nesusipratimą.

Gudrusis galvočius, gerokai 
pamintyjęs, patarė kūdikį per
pjauti pusiau ir pasidalinti.

Moteris, katra buvo kūdikio 
motina, ėmė verkti, prašyda
ma nežudyti jos vaiko.

Saliamonas jos prašymo iš
klausė.

Šitokias pasakas mums pa
duoda senos gadynės biblijiški 
padavimai.

Paimkim 20-tąjį amžių ir jo 
Saliamonus.

Susiginčijo dvi tautos dėl sa
vo tėvynės—Palestinos.

Arabai sako, žydai zionistai 
neturi teisės čion masiniai 
imigruoti, kadangi Palestina 
priklausanti mums, arabams, 
ilgus metus joje įsigyvenu
siems.

žydai sako: Palestina pri
klauso mums istoriniai, nes 
čia buvo žydų kraštas, žydų 
valstybė; čia viešpatavo išmin
tingasis Saliamonas.

Modemiškasis Saliamonas— 
Britanijos imperializmas— sa
ko šitom tautom: aš perkir- 
siu jūsų tėviškę ir turėkitės 
sau po dalį.

Abi tautos rėkė ir prašė 
neperkirsti.

Bet Londono Saliamonas 
kur kas griežtesnis ir žiaures
nis už anų laikų išminčių.

Nepaisydamas abiejų tautų 
riksmo ir prašymo, jis perkir
to Palestiną į tris net dalis: 
vieną davė arabams, kitą — 
žydams, o trečią—pats pasi
grobė !

Gubernatoriaus Lehmano iš
stojimas prieš prezidentą Roo- 
seveltą yra smeigimas peiliu į 
pečius.

Seni draugai, ilgus metus 
veikę iš vieno, dabar atsisky
rė : vienas laikosi savo libe
rališkų principų ir juos vyk
do gyveniman, o kitas, guber
natorius, atsistojo dešiniųjų 
eilėsna.

Lehmanas išstojo prieš Roo- 
seveltą pačioj kritiškiausioj 
valandoj, kai visokio plauko 
reakcininkai deda didžiausias 
pastangas nugalėti teisminės 
reformos planą, kurį Roose- 
veltas pasiūlė šalies kongre
sui !

Bet dauguma Amerikos 
žmonių-piliečių teisminės re- 

> formos klausimu eina su Roo- 
seveltu.

Tą pripažįsta kiekvienas, 
kuris seka dalykų eiseną. Tą 
žino ir Lehmanas. Bet jis, ma
tyti, nori būti geru Tammany 
Hall gengės vadams, dėlto iš
duoda savo seną geradėją.

Andai anarchistai New Yor
ke laikė savo “masinį mitin
gą”. Jie skerečiojosi prieš Is
panijos respublikos vyriausy
bę dėlto, kad pastaroji ima 
nagan fašistų šnipus.

Vieną dalyką, tačiau, anar
chistai pripažino: nūnai Ispa
nijoj stambiausia ir įtakingiau
sia Liaudies Fronto partija 
yra Ispanijos Komunistų Par
tija.

Tai tiesa. Ji išaugo į milži
nišką. Jos narių skaičius šiuo 
tarpu siekia arti 400,000.

Ispanijos komunistai ragina 
socialistus vienytis organiniai. 
(Tokia vienybė jau įvykinta 
Katalonijoj). Panašus judėji
mas eina ir Francijoj. Komu
nistams rūpi apvienyti visą 
darbininkų klasę ir sunaikinti 
fašizmą. *

Amerikoj su Socialistų Par
tija apie jokią vienybę šiuo 
tarpu kalbėti negalima, ka
dangi tą partiją užponavojo 
trockistai.

Providence, R. I.—Polici
ja spėja, kad kokia tai slap
ta niylėtinė nušovė aukštų 
ponių daktarą G. W. Webs- 
terį pereitą penktadienį.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.00 

Metams

Lojalistai Su task ė 
Fašistų Kontr- Atakų 
Visu Madrido Frontu

NUKAUTA TŪKSTAN
ČIAI FAŠISTŲ

Madrid.—Ispanijos respu- 
blikiečiai-lojalistai sukriuši- 
no didžiausią fašistų kontr- 
ofensyvą su kruviniausiais 
keturių dienų mūšiais.

Fašistai metė 40,000 savo 
kareivių ant respublikiečių 
pozicijų Villanueva- del Par- 
dillo, Quijorna ir Brunete. 
0 respublikiečių kulkasvai- 
džiai juos kaip dalgiais 
“skynė.” Viename tik fron
to punkte guli 700 nukautų 
priešų lavonų; ir vien per
eitą sekmadienį 2,000 iki 
2,500 fašistų liko išžudyta, 
o sužeista apie 10,000, ir nu
kirsta žemyn 27 fašistų lėk
tuvai.

. Dar niekur fašistai iki 
šiol nenukentėjo tokio smū
gio kaip dabartinėse savo 
kontr-atakose Madrido 
fronte. Jų generolas Fran
co būtinai norėjo atgriebt 
nuo respublikiečių 100 ket
virtainių mylių plotą, kurį 
respublikos armija su tarp
tautiniais liuosnoriais atka
riavo nuo fašistų per porą

Valdiška Komisija Pa
smerkia Darbo Unijos 
Persekiotojus Oregone

Wash ington. — Oregon 
valstijos taikymo komitetas 
pereitą žiemą atvirai ėjo su 
Worsted Kompanija Port- 
lande, Ore., idant sulaužyt 
darbininkų streiką, vado
vaujamą industrinės unijos, 
—kaip dabar tą komitetą 
įkaitino valdiška Šalies Dar
bo Santikių Komisija. Vals- 
tijiniai “taikytojai” darė 
sąmokslus išvien su kompa
nija; melavo, būk streikie- 
riai dėlioją dinamito bom
bas; grasino, kad fabrikas 
visai užsidarysiąs, jei dar
bininkai dar streikuos ir tt.

Valstijinis komitetas taip
gi darė spaudimą į darbi
ninkus, kad balsuotų prieš 
savo uniją. Policija žvėriš
kai užpuldinėjo streikie- 
rius; o po streiko kompani
ja atsisakė atgal priimti 
streikavusius darbininkus. 
Visais tokiais veiksmais val- 
stijinė komisija ir kompani
ja šiurkščiai laužė šalies 
Darbo Santikių Įstatymą.

Darbo Santikių Komisija, 
Washingtone, todėl, liepos 
20 d. įsakė kompanijai ir 
valstijiniams “taikytojams” 
liautis taip persekiojus uni
jinius darbininkus, o duoti 
jiem visas teises pagal mi
nimą įstatymą.

Wm. Green—Pavojus Dar
bininkų Judėjimui

New York.-Amerikos Lai
kraštininkų Gildijos (uni
jos) prezidentas Heywood 
Broun viešai pareiškė, kad 
atžagareivis Darbo Federa
cijos galva Wm. Green yra 
pavojus darbininkų judėji
mui.
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paskutinių savaičių.
(Amerikiniai Hearsto lai

kraščiai liepos 20 d. pagar
sino, būk fašistai atėmę iš 
respublikiečių Brunete. Bet 
tai buvo melas.)

Respublikos lakūnai nu
šovė daugiau kaip 60 prie
šų lėktuvų; ir dabar val
džios orlaivynas pilnai vieš
patauja Madrido fronte. 
Nors fašistai buvo čia su
telkę 300 savo vokiškų ir 
itališkų lėktuvų, bet jie da
bar bijo pasirodyt ore atvi
riem mūšiam su valdžios 
lėktuvais.

Pirmiau, netikėtai užpul
dami, fašistai buvo užėmę 
nedidelę kalvą į rytus nuo 
Villanuevos de la Canada. 
Respublikiečiai ne tik išmu
šė juos iš tos kalvos, bet nu
grūdo priešus atgal toliau 
per Guadarrama kalvas 30 
mylių ilgio frontu, kaip pra
neša United Press kores
pondentas.

Respublikiečių kanuolių 
šūviai sudegino didelį fašis
tų gazolino sandėlį 30 my
lių į šiaurių vakarus nuo 
Madrido. ' .

Teisėjas Įkaitino Henry 
Fordo Gengsterius už 

Unijisty Sužalojimą
Detroit, Mich. — Miesto 

teisėjas Ralph W. Liddy 
įkaitino H. Fordo automobi
lių kompaniją ir aštuonis 
jos mušeikas, ir išdavė areš
to warrantą už tai, kad 
Fordo samdyti gengsteriai- 
sargai gegužės 26 d. žiau
riai užpuolė ir sužalojo ke- 
lioliką unijistų, kurie dali
no lapelius prie Fordo Fab
riko Dearborne, Mich. Vie
nam darbininkui du šon
kauliu išlaužė, kitam nepa
taisomai vidurius sutrėškė, 
daugeliui galvas * suskaldė.

Jie traukiami teisman už 
kriminalį sulaužymą Šalies 
Darbo Santikių Įstatymo. 
Už tai skiriama bausmė yra 
iki 5 metų kalėjimo ir 
$1,000 piniginės baudos.

Tardymai prieš Fordo mu
šeikas tęsėsi visą mėnesį. 
Desėtkai darbininkų paliu
dijo, kaip Fordas meto iš 
darbo ir šuniškai persekio
ja unijistus arba pritarian
čius unijai.

Maskuoti! Baltųjų Govėda 
Sušaudė Du Negrus

Tallahassee, Florida. — 
Baltųjų maskuotų žmogžu
džių gauja išplėšė negrus 
R. Hawkinsą ir E. Ponderį 
iš kalėjimo, išsigabeno už 
miesto ir sušaudė. Nes jie
du būk tai subadę baltą 
policininką, kuomet jis no
rėjo areštuot tuodu negru.

Paryžiaus. — Franci jos 
iždo ministerio Bonneto 
skaitliavimais, galima bū
sią per metus sumažint val
džios lėšas net visu bilio- 
nu dolerių.

ŠIEMETINIS SOVIETUOS 
DERLIUS PUIKIAUSIAS

Maskva. — Iš visų Sovie
tuos kampų plaukia prane
šimai apie puikų javų ir 
daržovių užderėjimą. Iki 
šiol gautomis žiniomis, šie
metinis derlius Sovietuose 
būsiąs didesnis negu bet ka
da pirmiau.

(O kapitalistiniai užsie
nių laikraščiai pranašavo 
neva gręsianęją grūdų “sto
ką” Sovietam, ypač, girdi, 
todėl, kad esąs “labai atsili
kęs” javų suėmimas nuo 
laukų.)

EXTRA!
Mussolinis Planuoja Pasiųst 
dar 75,000 Kareivių prieš 

Ispaniją

Paryžius, liepos 21.—Mu
ssolinis pasirengęs siųst 
dar 10 divizijų savo armijos 
prieš Ispanijos respubliką, 
bet reikalauja, kad ir Hit
leris duotų 5 armijos divi
zijas Ispanijos fašistam. 
Hitleris prašąs truputį pa
lūkėti, kokį sprendimą pa
darys tarptautinė “nesikiši
mo” komisija Londone, kas 
liečia planus dėlei karo tei
sių pripažinimo fašistam ir 
dėlei Ispanijos prieplaukų 
ir rubežių tarptautinio “pi- 
kietavimo.”

Penkiolika Mussolinio 
planuojamų armijos divizi
jų, duotų Ispanijos fašistam 
ne mažiau kaip 75,000 nau
jų kareivių.

Dar 200,000 Fašistų prieš 
Madridą

Madrid, liepos 21.—Ispa
nijos fašistai sutelkė dar 
200,000 savo armijos San 
Martin Vai del Iglesia sri- 
tyj karui prieš respubliką 
Madrido fronte.

Didžiulis Aukso Radinys
Chinųui provincijoj, Pa

namoj, trys aukso jieškoto- 
jai: amerikietis, francūzas 
ir vokietys surado slaptą 
sandėlį 120 gabalų gatavo < 
aukso, kuris sveriąs 6,000 
svarų ir esąs vertas $3,000,- 
000.

Scottsboro Jaunuolių Apgy
nimo Priešininkai

New York.—Priešininkai 
apgynimo devynių nekaltų 
negrų Scottsboro jaunuolių 
paskleidė gandus, būk Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas nusileisiąs; būk jis 
ne vesiąs bylos dėl jų pa- 
liuosavimo, jeigu Decatur 
teismas, Alabamoj, sutik
siąs nesmerkt mirtin tuos 
jaunuolius, o skirt jiem 
“tik” amžiną kalėjimą.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas griežtai atme
ta tokius paskalus ir parei
škia, jog jis kovos tol, iki 
tie nekalti berniukai bus 
visiškai išlaisvinti.

Vienas jų, Clarence Nor
ris jau vėl baltųjų džiūrės 
nusmerktas nužudyt elekt
ros kėdėj, pagal . melagės 
paleistuvės Victoria ’ Price 
pasaką, būk jie užpuolę ta- 
voriniame traukinyj žagin- 
ti ją ir kitą palaidą baltą 
mergšę. Još melaginga pa-

Japonai Bombarduoja 
Priemiesčius Peipingo, 
Buvus. Chinų Sostinės
CHINAI ATMUŠĖ PRIE

ŠUS NUO FENGTAI

Peiping, Chinija, liepos 
21.—Japonų kanuolės dau
giau kaip per dvi valandas 
bombardavo Chinijos ka
riuomenės stovyklą Wan- 
pinge ir padegė ginklų san
dėlį ir kareivines. Japonai 
taipgi bombardavo Marco 
Polo tiltą, arti Lukuchiano, 
Peipingo priemiesčio, pada
rydami tiltui daug žalos.

Chinų kariuomenė naktį 
po to' bombardavo japonų 
pozicijas.

Japonų generolai reika
lauja, kad visa Chinijos 
armija būtų pašalinta iš 
Peipingo, senosios Chinų 
sostinės. Kitaip, japonai 
bombarduosią patį Peipin- 
gą-

(Japonų pranešimai sako, 
kad Chinijos 29-tos armijos 
komandierius gen. Sung 
Cheh-yuan, Šiaurinės Chi
nijos administratorius, jau 
liepiąs savo armijai apleisti 
Peipingą.)

Susidarė vadinama chinų 
“sąužudystės brigada;” jie 
desperatiškai puola japonų

Naziai ir Roma Nenori 
Girdėti apie Ją Kariy 
Atšaukimą iš Ispanijos

London. — Tarptautinėj 
“nesikišimo” komisijoj at
stovai. Sovietų Sąjungos, 
Francijos ir Anglijos reika
lavo: pirma, pastatyt tarp
tautinius tėmytojus į Ispa
nijos respublikos ir fašis
tų valdomas prieplaukas ir 
ant rubežių tarp Ispanijos 
ir Portugalijos, vakaruose, 
ir tarp Francijos ir Ispani
jos, šiaurėj; antra, ištraukt 
svetimų šalių kareivius iš 
Ispanijos žemės, ir trečia, 
tada spręst, kokias karo tei
ses pripažint Ispanijos fa
šistam ir respublikos val
džiai.

Mussolinio ambasadorius 
D. Grandį ir Hitlerio atsto
vas tuoj pasipriešino to
kiam reikalavimui. Jie ne
nori girdėt apie svetimų ka
reivių atšaukimą iš Ispani
jos’ir tik sutinka, kad nesi
kišimo komisija svarstytų 
apie tarptautinių tėmytojų 
statymą ant rubežių ir prie
plaukose prieš ginklų, amu
nicijos ir kareivių gabeni
mą Ispanijon iš užsienių.

Bet ir čia Vokietijos ir 
Italijos atstovai tik intrigas 
varinėja ir tyčia laiką gai
šina. Jie visai nemano 
stabdyt savo karinės pagel- 
bos siuntimą Ispanijos fa-' 
šistam, nors, iš antros pusės 
jie pageidautų, kad tarp
tautiniai tėmytojai išnau- 
jo paimtų savo kontrolėn 
rubežių tarp Francijos ir 
Ispanijos.

saka yra vienintelė teismo 
“kozyrė” ir prieš dabar tei
siamą antrą Scottsboro ne
grą Andy Wrightą. 

pozicijas, nepaisydami prie
šų kulkasvaidžių žmogžu
diškos ugnies. Organizuoja
si kariniai būriai chinų mo
terų žūt-butiniai ginti Pei
pingą.

Japonai praneša, kad, ne
žiūrint chinų atsišaudymų, 
jie užėmę svarbias strategi
nes pozicijas tarp Nanyua- 
no ir Lukouchiao. Chinai 
atmušė atgal japonus ties 
Fengtai, /už desėtko mylių 
į pietus nuo Peipingo.

Tientsin, liepos 21.—Ja
ponų armija užgrobė Chinų 
prieplauką ir laivų stovyk
lą Tangku.

Chinai turi 100,000 savo 
armijos Paotinge ir Shih- 
chiachange, 10 iki 20 mylių 
į pietus nuo Peipingo. Chi
nija siunčia dar 300,000 sa
vo armijos į šiaurę prieš ja
ponus.

Japonai atsisako eiti į de
rybas dėl taikos su centra- 
line Chinijos valdžia, ir su
tinka tartis tiktai su Japo
nijai palankesne vietine 
Šiaurinės Chinijos valdyba, 
kurios priekyj stovi gen. 
Sung-Cheh-yuan.

Chicagos Neva ‘Džiure 
Išteisino Policiją, Nužu
džiusią Dešimts Pikiety

Chicago, III.—Miestinio 
daktaro ir apskričio proku
roro “džiūrė” išteisino poli
ciją, kuri Memorial Dienoj 
South Chicagoj nušovė 10 
pikietininkų streiko . prieš 
Republic Plieno korporaci
jos fabriką.

Judamieji tos skerdynės 
paveikslai ir eilė liudytojų 
parodė tyrinėjimuose val
diškos komisijos Washing
tone, kad policija padarė tą 
žudynę be jokios priežasties 
iš streikierių pusės.

Policija * buvo papirkta 
plieno fabrikantų. Jie pa
tys davė policijai bombų 
prieš streikierius ir, be kit
ko, uždyką šėrė porą šimtų 
policininkų k o m p a niškoj 
valgykloj.

Anglij Laivynas Esąs “Per- 
silpnai” Apginkluotas

London.—Winston Chur
chill ir kiti politikai Angli
jos seime išreiškė baimę 
dėl savo šalies karo, laivų, 
kurie ginkluoti ne didesnė
mis kaip 14-colinių gerklių 
kanuolėmis, kuomet Japoni
ja ir, tur būt, Italija gink
luoja savo laivynus 16-coli- 
nių gerklių kanuolėmis.

100,000 Medžio Darbininkų 
Pasirinko CIO Uniją

Portland, Oregon.—100,- 
000 medžio darbininkų atsi
metė nuo Amerikos Darbo 
Federacijos, nubalsuodami 
prisidėti prie CIO industri
nės unijos.

LW~.UI I————M.

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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

ROOSEVELT ATIDESIĄS 
VYR. TEISMO TAISYMĄ

Washington. — Dešinioji 
kapitalistų spauda spėja, 
kad senatorių dauguma 
esanti nusistačius prieš 
prezidento Roosevelto rei
kalavimą panaujinti šalies 
Vyriausią Teismą jaunes
niais, progresingesniais tei
sėjais. Todėl jis tą klausimą 
atidėsiąs iki kitos kongreso 
sesijos.

Grupė kongremanų nori 
palikt tokį pat Vyriausią 
Teismą kaip dabar, bet nu- 
tart, kad Vyriausias Teis
mas negalėtų .naikint jo
kių įstatymų, jeigu už jų 
naikinimą nebus paduota 
bent 6 teisėjų balsai prieš 3.

Senatorius R. Wagner 
rengiasi viešai atsakyti į 
New Yorko valstijos guber
natoriaus dem. Lehman pa
raginimo leišką, kad Wag
ner balsuotų prieš Roose
velto sumanymą dėlei'Vy
riausio Teismo taisymo.

Bevielinio Telegrafo Išradėjo
Marconi Šermenys i

Roma. — Kūnas Gugliel
mo Marconi’o, bevielinio 
telegrafo išradėjo ir, gali
ma sakyt, radio tėvo buvo 
pašarvotas Karališkoj Itali- . 
jos Akademijoj. Per dieną 
jį aplankė 50,000 žmonių. 
Popiežius liepė atlaikyti iš- —L 
kilmingas pamaldas . už 
Marconio *dūšią.”

Į šermenis atsilankė ir 
Mussolinis.

Paskutiniu laiku Marco
ni’darbavosi išrast mašine
riją, kuri tam tikrais ma
žyčiais elektros-radio spin- [j 
dūliais galėtų sustabdyt 
Italijos priešų karinius lėk
tuvus, jų karo laivus ir au
tomobilius.

Ne veltui George Lans- 
bury, darbietis atstovas 
Anglijos seime, gavęs žinią 
apie Marconio mirtį, parei
škė, kad jo išradimai nau
dojami kariškam naikini- 
nimui.

Mussolini vėl Praleisiąs 
Žinias iš Londono

Roma. — Mussolinis vėl 
leis Italijos laikraščių ko
respondentams pranešinėti 
žinias iš Londono. Jis bu
vo uždraudęs visokius pra
nešimus, pereinančius per 
Londoną, todėl kad Anglijos 
laikraščiai andai aprašė, 
kaip Ispanijos respublikie
čiai baisiai supliekė Italijos 
kariuomenę G u a dalajaroj 
ir kaip gėdingai italų juod- 
marškiniai tada bėgo.

Madrid.—Du fašistų lėk
tuvai, iš pasalų užpuldami 
Tarragoną^ į pietus nuo 
Barcelonos, bombomis už
mušė 45 žmones ir sužei
dė 110.
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ORAS
New Yorke ir New 

sey šį ketvirtadienį būsiąs 
giedrus oras ir vidutinė 
temperatūra, kaip spėja 
New Yofko Oro Biuras.

Vakar temperatūra 
78 laipsnių. Saulėtekis 
saulėleidis 8:22.
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Jie dėjo pinigus, pirko bažnyčias, klebo
nijas ir svetaines ir jas užrašė vysku
pams. Dabar patys nebeturi kur susi
rinkti ir savo katalikiškus reikalus ap
tarti. Viską valdo vyskupai ir jų agen
tai, kunigai.

Vyskupai su kunigais, paprastai, vis
ką remia dievu ir dangumi, bet kaip iš
kyla klausimas, kas valdys nejudinamąjį 
turtą, tai jie bėga į teismus ir su jų pa- 
gelba bando pasiimti vargdienių nupirk
tus turtus, o pačius parapijomis—laukan 
iš Svetainių!

Ar šitaip dora? Ar tai sulyg Kristaus 
mokslu ?!

Tegu parapijonys gerai pagalvoja.

Laisvoji Sakykla
KAS GAL TAU, LIETUVI, 
UŽDRAUSTI IŠTIESTI SA

VIESIEMS PAGELBOS 
ranką?

Rašo Dr. A. L. Graičūnas.
Na, Amerikos lietuvi, ne sy

kį ir ne du, o desėtkus kartų, 
yra primenama tau : pažink 
savo skurdo priešą ir išnaudo
toją. Skurdas be vilčiai sulauk
ti duosnesnio rytojaus, tave 
kankina ir baugina, vien to
dėl, kad tavo proto sugabu-

ti Kultūros tvirtovę įr įamžinti 
savo vardą tarp savųjų brolių 
ir sesių. Jįę nutąrė pagelbėti 
Lietuvos Įtųpiškėnams pasista
tyti “Liaudies Namus” ir 
Liaudies Namo Fopdan pradė
jo pinigai plaukti. Teisybė, 
nedidelėmis sumomis, bet vis 
po truputį plaukia aukos ir nei 
nepasijus Laisv. Et. Kultūros 
Draugijos Kupiškio skyrius, 
kaip Liaudies Namo Fondo 
aruodas taps pripildytas. Ir

tada galės vieną iš puikiausių 
švietimo kultūros tvirtovių pa
statyti, kur ne tik kunigai ir 
ponai negalės iš kaimiečio gy
vybės syvus čiulpti, bet tie nū
dienos viešpačiai ištirps it per
nykštis sniegas.

Jei kupiškėnai gali žygiuoti 
pažangios etikos keliais, tai 
kas gali jums, amerikiečiai 
lietuviai, uždrausti savo gimtai 
vietelei ištiesti pagelbos ranką 
ir tuom prisidėti prie atstaty
mo teisėtos valdžios Lietuvoje, 
demokratiniais pagrindais; ir 
sykiu įamžinti savo vardą sa
vo gimtoj vietelėj ?

reiviai atėjo nuo aikštės, tai 
jie mus vadino “metežninkais” 
ir nenorėjo su mumis kalbėtis. 
Andrius Dabulis, dabar gyve
nantis su manimi tam pat 
Amerikos mieste, prisiminda
mas tą sako, “buvai drąsus.” 
Po to buvo daug kalbų. Vieni 
sakė, kad mus padės į areštan- 
tų rotą, o kiti kad naktį, 12- 
tą valandą, sušaudys.

Mičiulis, tą sužinojęs, nuė
jo pas savo fedfeibelį pasikal
bėti, mat tas viršininkėlis bu
vo lietuvis. Bet fedfeibelis jam 
atsakė, kad ir jį verta sušau
dyti.

Tai Tiesa!
United Mine Workers Journal (mai- 

nierių unijos oficialis organas), žymi, kad 
Amerikos tūli samdytojai, ypatingai 
Tom Girdler, Frank Purnell ir Eugene 
Grace—visi trys plieno magnatai—ban
do padaryti su Amerikos, darbininkų ju
dėjimu tą *patį, ką Hitleris padarė Vo
kietijoj, o Mussolinis—Italijoj. “Tiek 
Vokietijoj, tiek Italijoj darbininkas turi 
ne daugiau laisvės, kaip kalinys,” pareiš
kia mainierių žurnalas.

Jis ragina Amerikos žmones prieš tai 
kovoti ir kovoti griežtai. Nei naziai, nei 
fašistai neprivalo Amerikoj įsigalėti.

Pasakyta teisingai. Smagu pažymėti, 
kad mainierių unija ryškiai vykdo gyve- 
niman tai, ką skelbia!

Gelbsti Fašistams
Vienas žmogus, sugrįžęs iš Ispanijos 

< (jis buvo respublikos valdomojoj terito
rijoj) rašo savaitraštyj “The Nation,” 
kad tūli Francijos valdininkai gelbsti Is
panijos fašistams. Jis matęs kelis pavyz
džius, kaip Francijos konsulai ir kiti sie
nų valdininkai padeda ispanams fašis
tams pasiekti savo tikslą,—padeda jiems 
keliauti, kur jie nori.

Jau senai buvo skelbiama, jog visa ei
lė Francijos valdininkų (Francūzų Mo- 
rokoj ir pačioj Francijoj), užuot padėti 
respublikai, padeda Ispanijos fašistams. 
Tai parodo Francijos Liaudies Fronto 
vyriausybės ištižimą, nesugabumą apva
lyti savo namų. Tasai ištižimas kada 
nors gali labai daug lėšuoti visiems 
Francijos žmonėms!

Heywood Broun Atsako Greenui
Amerikos Laikraštininkų Gildijos pre

zidentas Heywood Broun atsako į šmeiž
tus, kuriuos jo adresu paleido ADF pre
zidentas p. Green.

Broun pareiškia, kad jis nesąs komu
nistas, nors tokiu buvimas nereiškia pra
sižengimą prieš Gildiją, kadangi jos kon- 

' stitucija leidžia kiekvienam nariui pri
klausyti partijai, katra jam arba jai ge
riausia patinka.

Green kišasi į Gildijos reikalus, nuro
do Broun. Tegu kišasi. Gildijos nariai 
savo reikalus supranta užtenkamai. Jie 
dabar mato, kad p. Green išstatė klausi
mą konkretiškai: “Jis arba Gildija.”

Nėra abejonės, kad organizuoti laik
raštininkai pasirinks Gildiją.

Vyskupas Teisme
So. Bostono kunigų laikraštis rašo 

apie bylą, kurią užvedė vyskupas Dou
gherty su Šenadorio lietuvių parapijos 
klebonu prieš tos parapijos trustistus. 

e Tas laikraštis rašo:
1 ♦ Po išklausymo liudininkų abiejų pusių, 

teisėjas išdavė nuosprendį, kad taip vadi
nami trustysai neturi teisės daryti jokių 
kliūčių parapijos administracijai...

Toliau:
Kardinolo advokatas ir teisėjui parodė 

Švento Jurgio parapijos užrašus—nuosavy
bės dokumentus. Parapijos nuosavybė už
rašyta Vyskupijos vardu.

- A A
Dėlto,

Aną sekmadienį, taip vadinami “trusty
sai” sušaukė neva parapijos susirinkimą, 
kartu su kitomis trejomis draugijomis, Mai
nierių svetainėje, nes bažnyčios svetainėj 
jiems jau uždrausta susirinkimus laikyti...

Tai skaudi pamoka Šenadorio ir kitų 
miestų lietuvių katalikų parapijonams.

Baskijos Prezidento Žodis
Atvykusi į Paryžių Baskijos delegaci

ja paskelbė prezidento Aguirre pareiški
mą, kuris, tarp kitko, skelbia:

“Pirmiau, negu aš apleisiu savo kraš
tą (Baskiją), noriu visam pasauliui pa-' 
reikšti protestą prieš tą kriminalystę, 
kurios mes, baskai, esame aukomis. Aš 
protestuoju prieš begėdišką kriminalystę 
tų žmonių, kurie pavogė mūsų tėvynę 
ir sutrynė mūsų šventas teises į dulkes. 
Mūsų pasipiktinimas juo didesnis, kad 
ispanai fašistai pasikvietė Vokietijos ir 
Italijos razbaininkiškas armijas išplėši
mui mūsų nepriklausomybės...

“Mūsų krašto žemė tapo užvaldyta mū
sų priešų, bet Baskijos žmonių dvasia 
nepalaužta. Mes atkariausime mūsų tė
vų žemę, atsteigsime mūsų paneigtą kal
bą, mūsų sulaužytas teises ir mūsų se
nas laisves.”

Aguirre yra katalikas veikėjas. Jis iš
tikimai kovojo prieš fašistus. Bet ma
žytės Baskijos jėgos buvo permažos ir 
persilpnos prieš dideles Mussolinio ir 
Hitlerio jėgas. Madrido vyriausybė gi 
nebegalėjo duoti užtenkamos pagelbos 
Baskijai apsiginti nuo barbarų fašistų, 
sunaikinusių daugybę Baskijos miestų ir 
žmonių.

Nušauti Per Pečius
Dr. Lawrence Jacques, kuris gegužės 

30 d. Pietinėj Chicago j gydė policijos su
žeistuosius darbininkus, pareiškė, jog < 
septyni iš užmuštųjų streikierių buvo 
nušauti per pečius.

Kitais žodžiais, jie buvo nušauti, kai 
bėgo nuo policijos. Na, o iki šipl tūli po
licijos nariai ir plieno kompanijos spič- 
bukai pliauškė, būk policija nušovusi 
streikierius nuo jų besigindama.

Bet nereikia čia dr. Jacques liudijimo; 
Paramount judomieji paveikslai, nuimti 
laike tų skerdynių, aiškiausiai paliudija, 
kad policija pradėjo ir užbaigė šaudymą. 
Darbininkai nieko nedarė, jokio maišto 
neruošė. Šiuos paveikslus gali matyti 
bile kas ir kiekvienas sutiks, kad tasai 
kruvinasis sekmadienis buvo suruoštas 
policijos ir kcįnpanijos mušeikų, iš anks
to gerai pasiruošusių. . *

“Be part y visko Ispano” Žodis
Pirmadienio N. Y. “Times’o” laidoj 

telpa Salvador de Madariagos straips
nis. Šis vyras yra buvęs pirmuoju Ispa
nijos respublikos ambasadorium Ameri
koje. Dabar jis gyvena Šveicarijoj.

De Madariaga—keistas žmogus. Jis 
nuduoda bepartyvišką. Jis giria tiek fa
šistus, tiek lojalistus. Girdi abieji kovo
ju už idėjas. Bet jis ragina, kad abi pu
sės išklausytų jo balso ir laikytųsi, ka
dangi karas Ispanijos kraštui nieko gero% 
neduosiąs.

Jeigu šis žųiogus šitaip kalba įsitiki
nusiai, tai jo intelektas nėra aukštas.

De Madariaga turėtų pirmiausiai žino
ti, kad šį karą pradėjo ne lojalistai, bet 
fašistai. Jie (remiami Hitlerio ir Musso
linio) sukilo prieš vyriausybę, kurią iš
rinko milžiniška Ispanijos žmonių dau
guma. Fašistų tikslas: nuversti žmonių 
valdžią ir įsteigti fašistinę diktatūrą — 
tokią, kaip Italijoj ir Vokietijoj.

Akivaizdoje to, ar save gerbiąs žmo
gus gali lyginti lojalistus prie fašistų? 
Lojalistų idėjas prie fašistų idėjų? Aiš
ku, ne! Ar galima, pagaliau, lojalistus 
raginti taikytis su fašistais? Lojalistai 
niekad nenorėjo karo ir nenori. Karą 
pradėjo fašistai ir dėlto lojalistai turi 
gintis, kad nedaleidus fašistams įsteigti 
savo barbarišką tvarką.

Jei de Mądariagąi rūpėtų Ispąnijos 
žmonių gėris, tai jis turėtų reikalauti,

mus turi surakinę bažnyčios 
kunigaikščiai per savo plačiai 
išskleistą ir ištobulintą agen
tūrą, kurių agentūrų viršūnė
se yra pasodinti kunigai. Ir 
patol, pakol tu klausysi jo 
“baubo”, pasakojimų, baugi
nimo pekla, ar dangiškom pa- 
žadom — tu skurde plūdu
riuosi per visą savo gyvenimą, 
ir savo vaikams paveldėti po 
tavo mirties paliksi tik skur
dą ! Savime tu gali daryti, ką 
tu nori, gali skurde maudyties 
ir plūduriuoti, bet tu neturi 
tiesos savo vaikus skurde ir 
amžinoj vergystėj palikti. Tu 
neturėjai mažiausios teisės 
leisti jiems ant šio pasaulio 
atsirasti tada, kada tu, apart 
skurdo, vergystės jiems geres
nio negali suteikti, šiandien 
nebe tie laikai, kur tėvai atsa
komybės neimdavo už vaikus. 
Šiandien tau nevalia ubagų 
proto, ir kūniškai nuskriaustų 
kūdikių įsigyti, tuom labiau 
nevalia įsigyti vaikų, jei jiems 
paveldėti palieki skurdą ir 
vergystę. Vienatinė išeitis tau, 
brolau ir sese, tai mokyties, 
lavinti savo protą, organizuo- 
ties į mokslinimo grupes, skai
tyti knygas ir laikraščius. Nū
dien ir to tau negana; turi bū
tinai įamžinti savo vardą gra
žiais, kilniais darbais tarp sa
vų j ų, ypač pagelbstint savo 
broliui ir sesei Lietuvoje, ku
riuos išnaudoja ir amžiname 
skurde palaiko kunigai ir po
nai. Tavo šventa pareiga yra 
pagelbėti jiems, tiems pilkser- 
mėgiams kaimiečiams ir dar
bininkams, kurie neturi pro
gos apsišviesti ir pamatyti sa
vo skriaudėjų; o tuom labiau 
pamokyti-išmokslinti savo vai
kus, nes vargšui mokyklos du
rys yra uždarytos.

Vienintelė išeitis, tai veikti 
organizuotai; štai: “Kupiškė
nų Kultūros Draugija” jums, 
amerikiečiai lietuviai, gali bū
ti pateikta pavyzdin. Lietuvo
je Kupiškėnai įsisteigė Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
giją. Jie atsišaukė į amerikie-1 
čius. Chicagiečiai išgirdo jų 
balsą ir atėjo jiems pagelbon. 
Sudėjo pinigų. Už tuos pini
gus nupirko žemės plotą, arti 
'prie miestelio ir netoli nuo ba
žnyčios; žmonės iš šventoriaus 
gali lengvai matyti tąją viętą, 
tai Laisvi Kapai; kunigaį šiu- 
to ir keikė, bet nieko negel
bėjo: Laisvi Kapai įsisteigė! 
Bus gal gražiausioj vietoj ir 
dailiausiai ištaisyti. Tuom Ku
piškėnų Kultūros Draugija 
nepasitenkino. Pagelbėjo 
Laisv. Etinės Kultūros Drau
gijos skyriui įsigyti mažą kny
gynėlį — tame knygynėlyje 
knygos parinktos, pažangaus 
tūrinio, maldaknygių ir “pek
los vartų” tame knygynėly nė
ra. Dartės Kupiškėnų Kultū
ros Draugija stvėrėsi pastaty-

Skaitytojų Balsai
Atsiminimai iš Kariuomenės 

Laikų
“Laisvėje” nuo 7 d. birželio 

tilpo dalis mano rašto šiuom 
klausimu ir gaunu raginimų 
baigti. Praeitam rašinyj nuro
džiau, kad man patekus į ca
ro armiją pradėjo akys atsi
daryti ir pradėjau geriau gy
venimą pažinti. 1903 metais, 
tarpe kitų sveikų vyrų ir aš 
patekau armijon. Visų smulk
menų nepamenu. Bet tą žino 
tūkstančiai lietuvių, kurie bu
vo caro armijoj. Man būnant 
Seinuose per 7 dienas, teko 
susipažinti su Kazimieru Mi- 
čiuliu nuo Kapčiamiesčio. Jis 
buvo 3 metus vyresnis, nes bu
vo išgyvenęs apie tiek laiko 
Shenandoah, Amerikoj, persi
ėmęs socialistinėmis idėjomis. 
Mes pasikalbėjimuose pralei
dome laiką. Kada skyrėmėsi 
Seinuose, tai vienas kitam pa
spaudėme dešinę ir tikėjomės 
susitikti Suvalkuose.

Greitai atėjo ta valanda, 
kada reikėjo apleisti savo 
gimtąjį kraštą ir stoti pulkan 
ir su kitais tokiais pat “ginti 
carą ir tėvynę”. Vieni verkia, 
kiti juokauja... Arkliai su
krutėjo ir leidomės kelionėn. 
Suvalkuose susiradau ir Mičiu- 
lį ir vėl prasidėjo kalbos. Čia 
buvo ir daugiau pažįstamų, 
bet jie skyrėsi nuo mūs, tai 
buvo valstiečiai.

Kada mus pradėjo- skirstyti 
į pulkus, tai pamačiau, kad ir 
K. Mičiulis turi tokį pat nu
merį, kaip mano, užrašytą ant 
krūtinės. Reiškia, abu papuo
lėme į vieną pulką. Tuojaus 
sužinojome, kad mes važiuo
sime į Lugos miestą, Peterbur
go gubernijon, į 24 artilerijos 
brigadą. Greitai numeriais iš
šaukė ir, kaip jaučius, po 24 
žmones suvarė į kiekvieną ta- 
vorinį vagoną ir po vyresnį 
karęįvį su durtuvu prie šono. 
Kiekviename vagone buvo 
įmesta po glėbį šiaudų ir šie
no, kad turėtume kur atsisėsti, 
taipgi beržinių malkų glėbys, 
kad šaltyj būtų galima pečių 
kūrenti. Prisiartinome Pskovo 
miestą, jau pradėjo aušti, o 
o sniegas vis krinta. Mudu su 
Mičiuliu stovime ir kalbamės. 
Matome per langą, kaip stovi 
šalimai generolas su raudonais 
atlapais. Kaž kas paleido į jį i 
beržiniu pagaliu ir pataikė į 
nosį. Mes su Mičiuliu kritome 
į šiaudus. Traukinys buvo 
greitai sustabdytas ir prasidė
jo krata. Daug darbo turėjo, 
kol kitus prikėlė iš miego. Il
gai traukinį nelaikė,-bet leido 
toliau važiuoti. Pasiekus Psko-. 
va, gąvome gerus pietus ir lei

domės kelionėn į Lugą. Lu- 
goj mane priskyrė į 2-rą ba- 
tarėją, o Mičiulį į 4-tą. čia ra
dome daug senų artileristų.
Greitai prasidėjo karas su Ja
ponija. Pasklydo girdas, kad 
iš šeštos brigados viena bata- 
rėja nuskirta į Tolimus Rytus. 
Vieną ryt ir buvo perskaity
tas įsakymas, kad pagal caro 
didybę, 2-ra batarėja siunčia
ma Mandžurijon, mat, ji tu
rėjo didelių atsižymėjimų lai
ke karo su turkais pirmiau. 
Po to liepė eiti gulti, bet kas 
guls. Vieni džiaugiasi, kiti ne- 
rymauja. Aš ir mąstau, kad 
jaunuose metuose teks savo 
kūnu pašerti varnas. Baisu! 
Pasimačiau su Mičiuliu. Jis 
man sako, kad griežtai reikia 
atsisakyti važiuoti į karą. Bet 
kas čia tavęs paiso. Kitą die
ną atėjo daktaras, peržiūrėjo 
visus, pasakė prakalbą, kad 
reikia sumušti japonus ir pa
linkėjo mums sugrįžti su gar
bės kryžiais. Mus pervedė į 
karo padėties sąlygas.

Sako, būk generolas Kuro
patkinas prisiuntė telegramą, 
reikalą ujančią išklausinėti 
kiekvieną kareivį, ar jis su
tinka važiuot kariaut, o kuris 
nesutinka, tai geriau čia su
šaudyti, negu jis tą Mandžu- 
rijoj turės padaryti. Mūsų 400 
išsirikiavo į dvi eiles. Pribuvo 
brigados generolas su visais 
oficieriais ir suriko : “Katrie 
nenorite važiuoti į Tolimus 
Rytus, tai žingsnį pirmyn!” Aš 
nusprendžiau nevažiuoti ir iš
ėjau. Maniau, kad kokis šim
tas mane paseks, bet žiūriu, 
kad aš vienas ir dar vienas 
kareivis žydų kilmės, iš Su
valkų, stovi kitame eilės gale. 
Generolas dar du kartus pa
kartojo savo įsakymą, bet nie
kas daugiau neišėjo. Mus abu 
tuojaus nusivarė į kareivinę ir 
davė pamokslą. Kada kiti ka-

Daug naktų aš negalėjau 
miegoti. Mane daug šnipų 
klausinėjo, o laike vieno pa
tikrinimo buvo perskaitytas 
raportas, įsakantis man va
žiuoti į Peterburgą. Na, mis- 
linau sau, “sudiev gyvenimas!” 
Kada b at are j on nuėjau pasi
imti popieras, tai raštininkas 
sako: “Turi didelį laimikį.” 
“Ką ar areštantų roton?” — 
klausiu jo. Jis atsakė, kad va
žiuoju į Aleksandrovską Arti
lerijos mokyklą. Stotyj suti
kau ir K. Mičiulį, kuris taip
gi ten pat vyko.

D. Praleika.

Nazareth, Pa.
Liepos 1 d., 1937 m., Penna 

Dixe No. 4 atleido 21 darbi
ninką, neva dėl darbo sumažė
jimo. Atleista vis nauji darbi
ninkai.

Kompanija pranešė unijai, 
kad užsakymai sumažėjo ir 
pasirinkite vieną: dirbkite tik 
36 vai. savaitėje, vieton 40, 
arba reikės atleist, tūlam lai
kui, visus naujus darbininkus. 
Na, žinoma, senų darbininkų 
buvo didžiuma ir jie nubalsa
vo dirbti po 40 valandų sa
vaitėje, o nauji darbininkai lai 
pabūna namie.

Mano supratimu, didelę 
klaidą padarė darbininkai. 
Čia kompanijos buvo tik sky- 
mas suklaidinti darbininkus. 
Nes pragyvenimas vis brang
sta ir kompanija numatė, kad 
darbininkai pareikalaus dau
giau algtj,' kūrios dabar yra 
mažos, palyginus su pragyve
nimo brangumu. O iš antros 
pusės, tai darbininkus padali
na — atleisti darbininkai pra
stai žiūri į dirbančius ir pyks
ta ant jų.

Darbininkai turėtų mokintis 
solidarumo ir vieni kitus at
jausti ir pagelbėti, duodant 
progos dirbti, ir visiems kartu 
kovoti už pagerinimą savo bū
vio. F. B.

DARBININKŲ
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Anna Louise Strong, Amerikos spaudos korespondentė Is
panijos respublikos gynėjų apkasuose kalbasi su kovotojais.

kad fašistai liautųsi kovoję prieš lojalis
tų vyriausybę, prieš respubliką. Tegu 
jie liaunąsi kovoję ir taika bus įvykinta, 
o Ispanijoj tuomet viešpataus respubli

SUNKU ANT KRŪTINĖS
Esu jau gerokai pagyvenęs 

vyras, 82 metų amžiaus. Dar 
dirbti gana gerai galiu, bet 
pastaraisiais metais jau pra
dėjo mane varginti kokis tai 
krūtinės spaudimas, ypatingai 
kai pasiskubinu ar prieš kal
ną palipu: pradeda nuo duo
butės, lipa aukštyn, apsunki
na, tartum, užu gerklės ima 
ir smaugia. Visas pailstu, pa
kerta rankas ir kojas, ir turiu 
skubint sėst. Mano skilvis nie
kuomet nebuvo labai geras, 
gazai mane vargina.

Malonus gydytojau, nors 
mąno jau senatvė, bet gal ga- 
lėtut ir man šį tą patarti nuo 
to sunkumo ant krūtinės, šir
dingai ačiū už pirmiau duotą 
patarimą su sėmenų pagelba 
laikyt vidurius neužkietėju- 
sius. , Tas yra gerai. Patarki
te per “Laisvę”.

ATSAKYMAS
Jums, drauge, veikiausia 

yra trūkumo su kraujo apyta-

ka. O jeigu fašistai to nepadaro, tai 
kiekvieno doro ispano Jr bile kokios tau
tos žmogaus pareiga remti respublikos 
kovas, vedamas prieš fašistus.

ka. Gal kraujagyslės—arteri
jos nebetęslios, nepadeda ly
giai kraują išvarinėti, kai 
širdis p u m puoja krau
ją. O ir pati širdis, tur būt, 
jau nebetokia mikli, greičiau 
prilįsta nuo didėlesnių pastan
gų, Ir, kai kraujas nespėja 
taip sparčiai cirkuliuoti, tai 
organizmui p.ąsidaro trošku: 
trūksta jam deguonies (oksi- 
geno dujų). Tada vat lyg ir 
smaugia, spaudžia krūtinę.

Dalykams žymiai galės pa
dėt geras maistas, ypač gausa 
šarmų (alkąlies), kurių daug 
yra daržovėse ir vaisiuose. Tai 
ir vartokite daugiau vis švie
žias daržoves, vaisius, taip gi 
konservus ir džiovintus vaisius. 
Po truputį kiaušinių, jūros žu- 
vu, pieniškų, juodos duonos. 
Mažiau krakmolų, ypač che
miškai baltintų miltų.

Vengkite nuovargio, nors
dirbinėti ir galite. Gaukite 
džiovintų bravoro mielių (Bre
wers yeast tablets), imkite po 
5—10 tablečių prieš valgį. 
Imkite iodo tinktūros po lašą 
kas pora dienų, nuolat. Krei
dos miltelių (Prepared chalk) 
imkite po trečdalį šaukštelio 
po kiekvieno valgio.
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Orlaivių Mūšiai 
Ispanijoje

Dreba žemė nuo kanuolių 
baubimo Ispanijoj. Liepsno
ja miestai ir kaimai. Saulę 
uždengia aukštai kovojanti 
lėktuvai. Didvyriškai ant
rus metus sutiko Ispanijos 
liaudis kovoj prieš fašizmą. 
Ypatingai dabartiniu laiku 
buvo didelių oro mūšių. 
Apie tai rašo visa spauda.

Pradžioj liepos liaudiečiai 
pradėjo ofensyvą į vakarus- 
šiaurius nuo Madrido ir už
davė skaudų smūgį fašis
tams, nugrūsdami juos virš 
l(T*mylių atgal, atimdami 
nuo jų Quijorną, Villanue- 
vą, del Canada, Brunetę ir 
sudarė pavojų apsupimui 
fašistų armijos Pozulio, Bo- 
adilla ir Mostoles srityj. 
Fašistai pradėjo žiaurias 
kontr-atakas, kad atėmus 
nuo liaudiečių Brunetą ir 
kitas pozicijas. Jie prieš 
Madridą sutraukė apie 120,- 
000 kareivių ir naujas Ita
lijos fašistų divizijas. Jie 
metė mūšin tankus ir apie 
400 karo lėktuvų. Prasidė
jo baisūs mūšiai ant žemės 
ir ore. Liaudiečiai pasiuntė 
kovon abu amerikiečių 
liuosnorių Lincolno ir Wa- 
shingtono batalionus, kurių 
eilėse mušasi nemažas skai
čius ir lietuvių draugų. Fa
šistų atakas atrėmė. Ypa
tingai dideli buvo oro mū
šiai, kuriuos laimėjo liau
diečių drąsūs ir kovingi la
kūnai.

Oro Mūšių Pradžia
Liepos 12 d., 4:50 vai. po 

pietų fašistų lėktuvai pra
dėjo bombarduoti liaudiečių 
apkasus netoli Villanueva 
del Pardillo. Liaudiečių 33 
lėktuvai pakilo į orą prieš 
41 fašistų lėktuvą ir prasi
dėjo mūšis, šeši fašistų 
bombnešiai, pamatę liaudie- 
čius, numetė bombas ant 
savo apkasų ir leidosi bėg
ti. Liaudiečių vienas bū
rys pasivijo šiuos bombane- 
šius, o kitas pradėjo mūšį 
su fašistų mūšio lėktuvais, 
kurie saugojo bombnešius. 
Lėktuvai besimušdami atsi
dūrė už fašistų apkasų, nes 
fašistai bėgo. Pasekmės 
tos: liaudiečiai numušė 8 
“Fiat” (Italijos) ir 1 “Hein- 
kel” (Vokietijos) lėktuvus, 
o patys neteko tik vieno 
lėktuvo. Tai buvo didelis 
fašistams smūgis. Tą pat 
dieną liaudiečių generalis 
štabas paskelbė, kad nuo 
pradžios ofensyvo, Madrido 
fronte, liaudiečiai numušė 
18 fašistų lėktuvų, o patys 
neteko 6 lėktuvų.

Liepos 13 d. prasidėjo dar 
didesni orlaivių mūšiai. 
Liaudiečių lėktuvų pulkai, 
didelės grupės, skrajojo 
virš fašistų apkasų ir šaudė 
į juos. Per 16-ką valandų 
liaudiečių lėktuvai pylė kul
kų lietų ant fašistų Brunetą 
ir Villanueva del Pardillo 
srityj. Tą dieną 160 liaudie
čių lėktuvų atakavo fašis
tus. Escorial kelio srityj 
prieš grupę liaudiečių lėk
tuvų buvo pakilę 9 fašistų 
bombnešiai ir 30 mūšio lėk
tuvų, bet jie mūšį pralaimė
jo ir turėjo bėgti. Liaudie
čiai šiame mūšyj numušė 
dar 12 fašistų lėktuvų. Ki
tame susikirtime buvo nu
mušta dar 4 fašistų lėktu
vai, taip, kad į dvi dienas 
fašistai neteko 25 orlaivių, 
o liaudiečiai neteko 5 lėktu
vų.

Liepos 15 dieną liaudie
čių lėktuvai be pertraukos 
bombardavo fašistų karei
vius. .. Tą dieną šeši fa
šistų bombnešiai bandė 
bombarduoti Madridą, bet 
jie buvo nuvyti priešorlai- 
vinių kanuolių ugnimi. 
Liaudiečių lėktuvai uždavė

fašistams smūgį ties Maja- 
dahonda, Robeldo de Cha- 
vela, Novai Lagamella ir 
Fresnella. Septyni fašistų 
“Fiat” lėktuvai užpuolė du 
liaudiečių lėktuvus ir juos 
sunaikino. Virš Madrido 
mušėsi virš 100 lėktuvų iš 
abiejų pusių. Čia liaudiečiai 
sunaikino 6 fašistų lėktu
vus. Mūšis buvo apie 5,- 
000 pėdų ore. Liaudiečiai 
neteko vieno lėktuvo. Šį 
mūšį sekė tūkstančiai Ma
drido gyventojų. Orlaiviai 
mušėsi grupėmis ir pavie
niai atsiskyrę nuo didelių 
grupių.

Liepos 16 dieną liaudiečių 
lėktuvai uždavė fašistam 
smūgį, subombarduodami 
penkis jų lėktuvų laukus. 
Liaudiečiai bombardavo ai- 
rodromus į šiaurės nuo To
ledo, ties Arenas de San 
Pedro, Aranda de Duero, 
Sepeleveda ir Avila. Jie 
bombardavo gelžkelį ties 
Segovia ir Santa Eulalia. 
Visi lėktuvai grįžo sveiki, 
nes fašistai neišdrįso stoti į 
mūšį. Kiti liaudiečių lėktu
vai bombardavo fašistų ap
kasus.

Liepos 17 dieną liaudiečių 
lėktuvai vėl bombardavo fa
šistų orlaivių laukus Tala
vera del Reina, Segovia, į 
šiaurius nuo Madrido, Al
cala de Henares ir į pietus 
nuo Madrido. Suprantama, 
kad orlaivių laukuose ne tik 
kuro patalpos padegta, bet 
ir orlaivių sunaikinta, tik 
nežinia kiek.

H. L. Matthews rašo, kad 
liaudiečiai pirmadienį ir an
tradienį numušė 25 fašistų 
lėktuvus, o patys neteko 5. 
Ketvirtadienį numušė 6 fa
šistų orlaivius ir patys ne
teko 1. Jis buvo daugelio 
mūšių liudininkas ir matė 
nukritusius fašistų lėktu
vus.

Liepos 18 dieną įvyko di
džiausi iki šiol žmonijos is
torijoj oro mūšiai. Juose 
dalyvavo iki 160 lėktuvų iš 
abiejų pusių. Vienas didelis 
orlaiviu mūšis buvo virš 
Brunete, kur fašistai nete
ko 17 lėktuvų, o kitas ties 
Quijorna ir Villanueva del 
Pardillo, kur apie 100 fa
šistų lėktuvų bombardavo 
liaudiečių apkasus. Prieš 
fašistus pakilo virš 60 liau
diečių lėktuvų. Nors fašis
tų buvo daugiau, bet jie 
mūšį pralaimėjo. Liaudie
čiai neteko 2 lėktuvų, o fa
šistai 12. Viso tą dieną fa
šistai neteko 29 lėktuvų, o 
liaudiečiai 4. Valdžia prane
šė, kad bėgyj vienos savai
tės ji numušė oro mūšiuose 
60 fašistų lėktuvų, o pati 
neteko 13.

Žinoma, fašistai skelbia 
priešingas žinias. Jie sako, 
kad jie per tuos mūšius nu- 
mušę 70 liaudiečių lėktuvų, 
o patys netekę tik 5. Bet 
toms pasakoms netiki nie
kas, nes Matthews Madrido 
srity suskaitė 19 fašistų lėk
tuvų likučius. Visi matė ir 
žino, kad kiekviename dide
liame mūšyj fašistai buvo 
nuveikti. Tūli reporteriai 
mano, kad 18 d. fašistų da
lyvavo iki 320 lėktuvų mū
šiuose ir jie neteko ne 23, 
bet 28 lėktuvų, o liaudiečiai 
4. Liaudiečiai savo nuosto
lius neslepia. “New York 
Times” korespondentas H. 
L. Matthews tą taip mano. 
Jis sako, kad fašistai pra
laimėjo ore mūšius ir tai 
didelis liaudiečių pliusas. 
Kitas United Press kores
pondentas Irwing Pflaum 
sako, kad jis tą dieną su
skaitė apie 200 fašistų lėk
tuvų Brunete, Villanueva 
de Canada ir Quijorna sri
tyj ir patsai buvo liūdinin-
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EKSKURSIJA LAIVU MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach

žmonijos 
turi

ku fašistų pralaimėjimų.
Oro mūšiai dideli. Nuo 

laimėjimų ore priguli laimė
jimai ir ant žemės. Mes ži
nome tą, kad prie Bilbao 
fašistai iš oro ugnį vertė 
ant baskiečių ir pastarieji 
negalėjo atsilaikyti. Prie 
Madrido fašistai sutraukė 
dideles jėgas, bet kol jie 
nenuveikė liaudiečius ore, 
tol negali turėti pasisekimo 
ir ant žemės.

Padėtis po Metų Karo
Liepos 18 d. sukako me

tai laiko, kaip Ispanijos did
vyriška liaudis ir pasauli
niai liuosnoriai veda karą 
prieš barbarišką fašizmą. 
Generolas F. Franco veda 
karą Italijos ir Vokietijos 
fašistų ginklais ir armijo
mis. Kariniai specialistai 
žiūri į jį, kaip į didelę ka
ro laboratoriją, kur išban
dyta visoki nauji ginklai. 
Jie sako, kad metai atgal 
Ispanijos liaudies armija 
buvo tik “gauja”, o dabar 
ji jau yra gera armija. Pir
ma fašistai nebijojo palikti 
savo atdarus sparnus, nes 
kur pasisuko, tai prieš juos 
negalėjo atsilaikyti liaudies 
milicija, o dabar yra kitaip. 
Manoma, kad Ispanijos 
liaudis turi 500,000 lavintą 
armiją ir kita tiek lavina. 
Ji turi užtektinai rezervų. 
Jos tikslu yra pakelti iki 
1,000 karo lėktuvų, kurių 
dabar turi apie 450. Jos ei-

lėse kovoja nuo 30,000 iki viai didžiumoj geležinės dis- 
40,000 liuosnorių iš Sovietų 
Sąjungos, Francijos, Ame
rikos, Vokietijos, Italijos ir 
kitų šalių—fašizmo priešų. 
Ji turi savo rankose auksą 
ir fabrikus, gaminančius 
kanuoles, tankus, lėktuvus, 
šautuvus ir amuniciją. 
Liaudis turi daugiau karei
vių, užtenkamai rezervų., 
auksą, fabrikus gaminimui 
ginklų, medžiagas ir demo
kratinio pasaulio pritarimą. 
Fašistai geriau buvo lavin
ti, bet dabar su jais karo 
žinojime ne tik susilygino 
liaudiečiai, bet ir pralenkė, 
nes jie žino, kad fašizmas 
yra didžiausias 
neprietelius, kad jis 
būti sumuštas.

Ispanijos fašistai neturi 
aukso, juos remia Italija, 
Vokietija ir pasaulio tur
čiai. Jie neturi žmonių pa
pildymui. armijos, juos re
mia fašistai savo armijomis 
iš Italijos ir Voki^fijos. 
Manoma, kad fašistai turi 
iki 400,000 kareivių. Jų tar
pe yra apie 60,000 Italijos 
kareivių, apie 15,000 ar 20,- 
000 Vokietijos, arti 50,000 
maurų, veik tokis skaičius 
fašistų iš kitų šalių. Mano
ma, kad fašistai turi apie 
400 orlaivių, bent 60 bata- 
rėjų kanuolių, jų tarpe 
daug didelių. Artilerijoj jie 
galingesni už liaudiečius. 
Tankų pas juos mažiau, 
kaip pas liaudiečius. Karei-

ciplinos verčiami kariauti. 
Bet yra 70,000 fašistų—fa- 
langistų, kurie sąmoningi 
demokratijos ir liaudies 
priešai. Tas patsai yra ir su 
fašistais liuosnoriais iš kitų 
kraštų. Fašistai kol kas ne
gali pasigaminti nei kanuo- 
les, nei tankus, nei orlai
vius, tą viską gauna iš Vo
kietijos ir Italijos. Amuni
cijos jie kiek gaminasi, bet 
didžiumoj ir ją gauna. Gib
raltaro perlajos pakraštį 
apstatė 14-kos ir 16-kos co
lių gerklėmis didelėmis ka- 
nuolėmis, kurias gavo iš 
Vokietijos. Mūšiuose žuvo 
apie 100,000 žmonių iš abie
jų pusių, bet viso bus žu
vusių iki 1,000,000, nes fa
šistai dešimtis tūkstančių 
civilių žmonių sušaudė ir 
daugybę moterų, vaikų ir 
senelių išžudė orlaivių bom
bomis ir kanuolių ugnimi. 
Piniginiai karas kainavo 
apie $1,725,000,000. Ispani
jos miestai, namai, kultūra 
labai sugriauta.

Kas Laimės?
Karo specialistai daro se

kamas išvadas, kas liečia 
ginklus: (1) orlaiviai, ypa
tingai mūšio, yra geriausi 
Sovietų Sąjungos ir liaudie
čių budavojami; (2) bomb
nešiai Vokietijos yra geres
ni už Italijos, o abiejų ge
resni už Franci jos, kurios 
lėktuvai ne kaip veikia;

Vokietija ir Italija yra 
galingos šalys, bet Sovietų 
Sąjunga dar galingesnė. 
Vokietijos ir Italijos fašis
tai tik diktatūra pasilaiko. 
Kaizeris (Vokietijoj), 
Franz Josif (Austrijoj) ir 
buvo galingi, bet juos ka- 
ras nušlavė, nes liaudis pa
vargo ir sukilo. Jau dabar 
Italija ir Vokietija yra bai
sioj finansinėj padėtyj. Vo
kietijoj badas grūmojo šių 
metų pavasarį, jis dar di
desnį pavojų sudaro būsi
mais metais. Viso pasaulio- 
darbininkų simpatijos ir - 
pagelba yra Ispanijos liau
džiai. Štai kur yra spren
džiami faktoriai. Jeigu ka
ras ilgai užsitęs, tai ne pa
saulio darbininkai, Ispani
jos liaudis ir Sovietų Są
junga pirmieji pavargs, bet ;(l 
fašistų šalių gyventojai. 
Italijos ir Vokietijos liau- ,7 
dys nebus amžinai fašistų 3 
vergais. Italija ir Vokieti
ja nuo pat pradžios remia T

(3) Italijos ir Vokietijos 
mūšio lėktuvai pasirodė 
prastai; (4) Vokietijos ma
ži tankai yra labai vikrūs ir 
tinkami Ispanijos karo lau
ke; (5) liaudiečių milicija 
virto tikra armija; (6) Jiau- 
diečiams dar stoka galingos 
artilerijos ir su gabių jūrei
vių submarinams; (7) liau
diečiai turi užtektinai re
zervų, medžiagos ginklams, 
išmoko juos ganųnti, pini
gų ir masių pritarimą.

Taigi sprendžiamieji fak
toriai yra liaudiečių pusėj, 
kad jie turi karą laimėti. 
Ispanijos liaudis žino, kad 
jeigu laimėtų fašizmas, tai 
ji būtų baisiausioj padėtyj.

Tūli net mūsų draugai 
mano, kad liaudiečiai neat
silaikys, nes prieš juos ka
riauna Vokietija ir Italija 
—galingos dvi šalys; o kiti 
dar prideda, “fašistai paė
mė Bilbao, Malagą, o liau
diečiai nieko.” Draugai tu
ri rimto pamato taip ma
nyti, bet vis vien klysta, 
kada jie mano, kad tie fak- Ispanijos fašistus, bet kas
toriai kalba už fašistų lai
mėjimą.

Fašistai paėmė Malagą, 
Bilbao ir eilę kitų miestų, 
nes pradžioj karo liaudie
čiai neturėjo armijos. Jie 
kovojo tik drąsa, plikomis 
rankomis, peiliais*prieš fa
šistų reguliarę armiją ir 
keturis kartus skaitlinges- 
nę. Dabar ši padėtis pasi
keitė liaudiečių naudai.

dabar yra galingesni? Visi V 
matome, kad per metus Is
panijos liaudis nepavargo,' 
nesuklupo, bet sustiprėjo. " 
Fašistai manė, kad jie į ke
lias. dienas ją pavergs, bet 
apsiriko. Reikia išmesti iš 
galvos manymą, kad Itali- ?’ 
jos ir Vokietijos fašizmas 
yra nenugalimas. Pasaulinis 
proletariatas, vadovystėje

(Tąsa 4-tam pusi.)

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

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

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

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

Bilietai Gaunami “Laisvės Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiekite ir pinigus.
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Newark, N. J.
Piknikai, Ekskursija, Ispanijai 

Pagelba
Senai su jaunuoliais susita

rę, surengėm gražų pikniką. 
Nors oras ir buvo prastas, be 
saulės, vėsus, tačiaus susirinko 
piknikautojų arti keturių šim
tų.

Kadangi vieta gana brangi 
ir alus parsidavė pigiai, tik po 
5 cent, stiklas, tai pelno kaip 
ir neatliko, tačiaus žmonės 
pilniausia užsiganėdino.

Labai gerai dirbo gaspadi- 
nės, tarpe kurių buvo jauna 
susivienijimo narė, draugė Ta- 
mašaitienė. Dirbo ir dd. Ty- 
liūnienė, Dobinienė, žitkienė 
ir kitos. Jaunuoliai taipgi savo 
pareigas atliko priderančiai.

Sietyno Choras smagiai pa
linksmino su smagiomis dai
nelėmis, vadovaujant draugei 
B. šalinaitei.

Visiems darbininkams, cho
rui ir publikai didelis draugiš
kas ačiū.

“Laisvės” Piknikas
Mūsų darbininkiškas dien

raštis “Laisvė” vis daugiau ir 
daugiau užkariauja lietuvių 
mases savo teisinga pozicija, 
sutraukdama didesnes ir di
desnes darbo liaudies mases 
apie save.

Šiemet mažai teko dirbti 
“Laisvės” piknike, todėl turė
jau laiko pasivalkiot po didįjį 
Ulmer Parką ir susieiti daug 
senai nematytų draugų ir pa
žįstamų iš įvairių kolonijų, ku
rie stebėjosi tokia minia ir 
džiaugėsi, kad ir mūsų jau
nuoliai dalyvauja kartu su 
mumis, šiemet newarkieciai 
sudarė, kaip ir antrą piknikė- 
lį iš apie arti trijų šimtų pub
likos. Bravo, newarkieciai!
Ekskursija “Laisvės” Naudai

Šiais metais ALDLD II Aps
kritys rengia didelę naujenybę 
New, Yorko ir New Jersey 
apylinkėj, t. y. ekskursiją lai
vu iš N. Y. Wall St. į Ray 
Beach, N. Y.

Tai bus kaip ir naujas įvy
kis, nes per pastaruosius kelis 
desėtkus metų tokių ekskursi
jų nebuvo rengiama. Tikietas 
išanksto tik vienas doleris, gi 
ant laivo perkant $1.25. Už
tat, newarkieciai, įsigykit ti- 
kietus išanksto pas šiuos drau
gus: J. Mikšio užeiga, 189 
Ferry St., Žukauskienė, 566 E. 
Orange ir pas 5 kuopos narius.

Labai geistina būtų, kad 
rengimo komitetas praneštų 
viešai visas informacijas, kaip 
pasiekt tą prieplauką iš New 
Jersey pusės. O dar būtų ge
riau, kad laivas galėtų sutoti 
New Jersey pusėje ir paimti 
publiką.

* Draugė žitkienė vėl pasi
darbavo Ispanijos demokrati
nei liaudžjjp, surinkdama ar
ti 3 dol. ir į “kenuką” surink- 
kom $4.63. Pora savaičių at
gal pridaviau $11.30; tai bė
giu 5 savaičių dviejų ypatų 
pasidarbavimu tapo surinkta 
$18.93. O kiek didesnis skai
čius draugų-gių galėtų surink
ti?

G. Albinas.

Great Neck, N. Y.
Kelių, Dienų Nuotikiai

Lįepos 8 d. iš Greenburg 
namų, 7 Polo Rd. apie 10 vai. 
vakaro, kidnapino lietuvaitę 
merginą Sophie Lapikie, 24 
metų. Ji buvo atvažiavus iš 
Bostono.

Lįepos 8 dieną atvažiavo 
prie namų du vyrai ir pašau
kė merginą jos vardu. Kaip 
tik ji išėjo, sugriebė ją, įsiso
dino į karą ir nusivežė.

Šęiminįnkė, pas kurią So- 
phię tarnavo, sako vieną vy
rą ])ąžįstanti.

Iki šiam laikui mergina dar 
negrįžo namon. Nieks nesirū
piną josios jieškojimu.

Pąt McGorry, 17 m. vaiki
nas, nusipirko motorcycle. Be
važiuodamas gatve, užvažiavo 
ant dviejų mergaičių, kurių 
vieąą, Marie Hoy, ant vietos 
užmušė.

K. L.

Oakland, Calif.
Maskvos Raudonsparnis Pauk

štis Mus Vėl Apvylė
Liepos 13 dieną, vakare, 

mes vėl laukėme to raudon- 
sparnio paukštuko iš Maskvos, 
nusileidžiant Oaklando aviaci
jos lauke. Laikraščiai rašė ir 
patys lakūnai per radio prašė 
informacijų apie Oaklandą 
per Seattle signalų stotį, kad 
jie planuoja nusileisti Oaklan- 
de. Visi tikėjo, kad Sovietų 
didvyriai pribus į San Francis- 
co-Oakland, vidurnaktį, pusę 
po 12 valandos, žmonių susi
rinko apie penki tūkstančiai, 
pasitikti didvyrius. Priėmimo 
Komitetai, krutamu paveikslų 
ėmėjai su prožektoriais, laik
raščių korespondentai ir fo- 
tografistai, — visi gatavai lau
kė žinių apie pribuvimo lai
ką. Manau, kad užvis labiau
sia laukė majoro Jūmaševo, 
Tamara Mamay, sesuo, kuri 
gyvena San Francisco. Ji su 
savo broliu persiskyrė 17-tais 
ar 20 metais, palikdama visai 
jauną ir nuo to laiko su juo 
nesimatė. Ji visą laiką nuo in
formacijų telefono neatsitrau
kė, ir su didžiausiu nekantru
mu gaudė telefono žinutes.

15 minutų po 12 valandos 
didvyriai pranešė, kad jie tik 
50 mylių nuo Oakland, ši ži
nutė buvo paskutinė. Kas at
sitiko su jų priimtuvų ir per- 
duotuvų, kol kas nėra aišku, 
gal toliau ta priežastis išsiaiš
kins. Tik pirmą valandą gau
ta pranešimas iš Seattle, kad 
lakūnai perskrido virš Oak
land, bet kur ir ką jie ore vei
kė, nebuvo žinoma nė vienam. 
Laukianti minia labai neryma- 
vo ir nežinojo, ką bedaryti.

Antrą valandą, Sovietų Są
jungos ambasadorius Gokh- 
man su lėktuvu leidosi jų jieš- 
koti, bet ir ore per miglas be 
susikalbėjimo negalėjo surasti. 
Iš priežasties tų miglų lakūnai. 
virš penkių valandų ore ilgiau 
išbuvo ir skrajojo tarpe Los 
Angeles ir Meksikos, virš San 
Diego. Tik prašvitus, 30 minu
tų po 6 valandos ryte, saugiai 
nusileido netoli nuo Los Ange
les, San Jacinto klonyj, ant 
ūkės. Kaip tyčia tą naktį buvo i 
labai didelės miglos visam pa-1 
cifico pajūryj, štai kas kliudė 
lakūnam surasti vietą nusilei
dimui. Miglų sezonas čia mai
nosi kas metai, tas priguli, va
saros metu, nuo oro šilumos. 
Juo oras šiltesnis, tuo daugiau, 
jūros vandens pakyla į orą ir į 
niukso ore, kol saulės spindu-j 
liai nenuvaro vandens atgal į, 
jūrą. Kai kuriais metais mig
lų sezonas prasideda su gegu
žės 15 d. ir tęsiasi iki spalio 
15 d. Didžiausios miglos ir 
tankiausia būna amie Seattle, 
Tacoma, Eureka, San Francis
co ir Oąkland. ; i

Šiuo savo skridimu Sovietų 
didvyriai dar kartą pasauliui 
priparodė, kad jie pergalėjo 
gamtos kliūtis ir sumušė fran- 
cūzų lakūnų, Paul Codos ir 
Maurice Rossi, padarytą re
kordą 1933 metais, nulėkdami 
be sustojimo virš septynis 
tūkstančius mylių. Tas parodo, 
kad Sovietų lakūnai ir inžit 
nieriai yra gabūs.

San Yacinto klonis didžiu
moje apgyventas ispanais; 
pats miestelis labai mažas, bet 
aplinkinė yra istoriška. Čia', 
Helen Hunt Jackson, parašė 
gerai žinomą “Ramoną”, čia 
randasi daugelis sveikatos re- 
sortų, taipgi yra indijonų re
zervacija ir indijonų sveikatos 
resortas — Soboba. Vis tai 
bus svarbu Sovietų lakūnam 
su ta apylinke susipažinti ir su 
visais Įspūdžiais laimingai su
grįžti atgal. Pacific.

Rochester, N. Y.
Liepos 10 d. ALDLD 50-ta 

kuopa turėjo surengus pikniką 
pas J. Morkevičius. Parengi
me publikos buvo vidutiniai. 
Pasilinksminimas buvo gana 
smagus. Draugas B. Černiaus
kas paaukavo baksą cigarų 
Ispanijos liaudies naudai. Iš
leidus ant laimėjimo surinkta 
$5.70. Pinigai priduoti North 
American Committee delega
tui, kad perduotų kasieriui. 
(Pas delegatą randasi pinigų 
perduoti kasieriui nuo J. Stan

ciko $5, nuo O. Pultomenės— 
$2; pridėjus surinktus už ci
garus, pasidaro $12.70). Ligi 
šio laiko Ispanijos liaudies pa- 
gelbai yra surinkta lietuvių 
s u s i r i nkimuose Rochesteryj 
250 dolerių; tarptautiškuose 
susirinkimuose yra aukota irgi 
nemažai per vietinius lietu
vius.

ALDLD 50 kuopa laikė su
sirinkimą 13 d. liepos. Išduo
dant komisijai pikniko rapor
tą pranešė, kad J. Morkevi
čius už pikniko vietą nuo kuo
pos mokesties neėmė, paauka
vo. Kuopa nutarė ir instruk
tavo protokolų sekretorių pa
siųsti Morkevičiams nuo kuo
pos širdingą ačių už jųjų 
stambią paramą kuopos paren
gimuose.

M. Duseika.

Jersey City, N. J.
Mirė

Liepos 15 d. staiga mirė 
Ona Navickienė, sulaukus vos 
41 metų amžiaus. Paliko vyrą 
ir sūnų 15 metų amžiaus. Na
vickienė buvo tikinti moteris, 
bet linksmo būdo, dalyvauda
vo kiekvienam parengime. 
Nebuvo nei vieno “Laisvės” 
pikniko, kad ji nebūtų jame 
dalyvavus.

Liepos 15 d. nuėjo į bažny
čią. Iš bažnyčios eidama jau
tėsi prastai ir priėjus prie K. 
Marčinkos namo, 25 Ash St., 
sukniubo. Pašaukta pagelba 
užnešė į viršų. Pašauktas li- 
gonbučio vežimas, bet jau bu
vo pervėlu. Velionė mirė, ir 
buvo pašarvota K. Marčinkos 
namuose. Palaidota 19 d. lie- 

! pos su bažnytinėmis ceremoni- 
! jomis. Dalyvavo gražus būrys 
palydovų.

Ekskursija
Liepos 18 d., Bayonnės ir 

Jersey City lietuvių parapijos 
turėjo ekskursiją laivu į Roton 
Point, Conn. Jersiečių, sako
ma, buvo 27 ypatos daugiau, 
negu bayonniečių. Laivas nėra 
didelis, tik dėl 700 ypatų, bet 
buvo kimštinai pilnas. Apart 
parapijonų, matėsi geras bū
rys ir laisviečių kaip iš Bą- 
yonnės, taip ir iš Jersey City. 
Muzika visa laiką grojo ir se
niai, nepasiduodami jaunimui, 
šoko įvairius šokius. Biznis tai 
jau auksinis. Sakoma, prabaš- 
čiai buvo Įsakę, kurie važiuos, 
savų užkandžių neimti. Ta
čiau, tik pasiekus laivui 
Brooklyn© pakraščius, kiekvie
nas pietavo atsiveštus valgius. 
Alučio, sakoma, išgėrė 30 bač
kų.

Roton Point nėra didelė pa- 
sižmonėjimo vietą, ir daug to
liau negu Rye Beach, sakoma, 
gali būt netoli Sžanfort Conn. 
Kuomet visi atplaukusieji lai
vai apleido kraštą 6 valandą, 
vakaro, tai vieta paliko tujsčia.

Bedarbiai
Bedarbių apskaičiavimo ko- 

misijonierius Joseph Vincent 
pasakė, kad Hudson County, 
1936 metais, užregistruota 
65,000 bedarbių. Visoje> New 
Jersey valstijoj—300,000. Jo 
pasakymu, tai didelę armiją 
bedarbių sudaro nelavinti dar
bininkai. Jisai sako, kad la
vintų darbįninkų esą trūkumas 
dabartiniu laiku.

1936 metais minimas biuras 
suteikė darbus dėl 7,000 Hud
son County ir 22,000 dėl WPA 
darbų.

Na, ir kuomet visus darbi
ninkus paliuosavo Hudson 
County nuo WPA darbų, tai 
pasidarė didelė armija, bedar
bių.

Vagys
Ugniagesių kapitonas ir 

darbininkas, sugauti vagiant 
policijos gesoliną. D. Halmin- 
ton ir Ch. Tiscornia tuo ama
tu užsiėmė. Policijos stotyj 
buvo žinoma, kad vagiamas 
policijos gesolinas per pasku
tinius metus, bet, savųjų tar
pe, vagis nėra lengva sugaut. 
Pagaliau likosi nužiūrėta tai
symo automobilių šapa ir pa
statyta slapta sargyba, kuri ir 
sučiupo minimus ugniagesius 
paimant iš policijos greitojo 
vežimo, penkis galionus geso- 
lino ir supilant į ugniagesių 
automobilius.

Per šešius mėnesius šių me
tų Jersey City automobiliai už
mušė 31 asmenį. Saugumo di

rektorius D. Casey sako, kad, 
didžiuma nelaimių įvyksta at
eivių tarpe. Kuo jisai nori šį 
pasakymą pateisinti, nesu
prantama.

K. Biuras.

EASTON, PA.
Duonos Išvežioto jų Būklė
Randasi ir lietuvių duonos 

išvežiotoji!, bet kažin kodėl 
niekas apie juos neparašoma. 
Man teko kalbėti su tūlu draL 
veriu, kuris dirba Band Bak
ing Co., Allentown, Pa. Jisai 
sako, jog manadžeris atlaikęs 
vakacijas Atlantic City, ir su
grįžęs sugalvojo tokį skymą: 
Sušaukė visus duonos išvežio
toji^ į mitingą ir įsakė, kad 
kiekvienas draiverys parduo
tų po 500 duonų ekstra. Tai 
būsiąs lyg kad vajus nuo 11 
iki 17 d. liepos. Paskiau to va
jaus nebūsią. Aš pats esu duo
nos išvežiotojas ir puikiai su
prantu darbo sąlygas. Turi 
prie žmonių lysti, siūlyti tuos 
visokius pipirninkus, o tas la
bai nuvargina, pareini iš dar
bo vos kojas pavilkdamas. 
Mat, mums prisieina dirbti po 
70 vai. savaitėje ir reikia sku
bėti, o uždarbis mažas — nuo 
20 iki 25 dol. už 70 valandų 
savaitę. Išvežiotojas.

Philadelphia, Pa.
Sunkiai Serga Drgė Urbonienė

Liepos 1-8 d. teko aplankyti 
draugę Urbonienę, ALDLD 
141 kp. narę, kuri serga plau
čių įdegimu General Hospital. 

BROOKLYN© DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ

SĄRYŠIO PIKNIKAS
Sekmadienį, Liepos-July 25-tą dieną 

ULMER PARKE
Foot of 25th Avenue, Brooklyn, N. Y

ŠOKIAMS BE PALIOVOS GRIEŠ DVI ORKESTROS
Aido Choras, vadovybėj B. Šalinaitės

Sietyno Choras, iš Newark, N. J., vadovaujamas B, šalinąitės, pirmu kartu dainuos “Sėdėk.”
tM — M•— n-— UM — m — M —’«■ — " — — • — * — »■ —M — M —BH —*1—M — M——M —*■ ——•M —— M -

Programą Išpildys:
AIDO CHORAS IŠ ĘROOKLYNO 
PIRMYN CHORAS lį GREAT NECKO 

SIETYNO CHORAS IŠ NEWARK0

Dvi Poros Ristiku
------- - —» •-------

Trumpa Prakalbėlė Nesenai iš Ispanijos 
Parvykusio Draugo

ĮVAIRŪS ŽAISLAI 
PRAIZAI Už LENKTYNES 

•
Tikietas Išanksto 30c.
Prie Vartų Parke 40c.

Tikietus galima gaut “Laisvėje”, F. Domikaičio Restąųrane pas Veličką, 417 Lorimer St, pas Depsienę, 
262 Union Avenue> BrooJ<lyn,N. Y.

Ji yra laikoma stikliniam 
kambaryj, gydoma saulės 
spinduliais. Ji yra geresnė, ir 
tikisi. 25 d. liepos išeis iš li
goninės. Smagu, kad ta drau
gė sveiksta iš tokios sunkios 
ligos. Taipgi aplankė d. Tu- 
reikienė.

Linkime d. Urbonienei greito, 
pasveikimo. A. J. S.

Linden, N. J.
Išvažiavo Lietuvon

Juozas Uždavinis, 313 Park 
Ave., su savo drauge Veroni
ka ir dukteria Onute, liepos 
20 d., iškeliavo Lietuvon. Lin
kime geros kelionės, smagiai 
praleisti vakacijas Lietuvoj ir 
laimingai sugrįžti atgal. Z.

Oakville, Conn.
Mirtis.

Sugrįžus oakviliečiams iš 
“Laisvės” pikniko (Brooklync), 
įvyko nelaimė. Vienas iš mū
sų draugų, kuris sykiu su mu
mis keliavo į “Laisvės” pikni
ką staiga persiskyrė su šiuo 
pasauliu, — tai yra Jurgis 
Kulbokas.

Tą savaitę buvo vakacijos 
tos dirbtuvės, kurioje dirbo 
Kulbokas. Turėdamas laiko, 
jis nuėjo pas tūlą farmerį pa- 
,gelbėt prie lauko darbo. Tą 
dieną buvo labai karšta. Spė
jama, kad karšti saulės spin
duliai užgavo d. Kulboką ir 
nuo to, liepos 7 d. mirė.

J. Kulbokas paėjo iš Lietu
vos, Suvalkų rėd., Lankeliškių 

apylinkės. Buvo dar nesenas 
žmogus, vos 44 metų amžiaus.

Lai ilsisi mūs draugas šal
toje žemelėje. V. K.

FORDAS MĖTO SENUS 
DARBININKUS LAUKAN 

UŽ UNIJINĘ VEIKLĄ

Detroit, Mich. — Valdiš
kai Darbo Santikių Komisi
jai betyrinėjant, kaip auto
mobilių fabrikantas Henry 
Ford varžo ir persekioja 
darbininkus, liudijo seni 
darbininkai, išdirbę Fordui 
12 iki 26 metų, kad Fordas 
išmetė juos į gatvę už rė
mimų darbininkų unijos.

Peiping. — Japonija su
telkė jau 30,000 savo armi
jos į Peipingo sritį, Chini- 
joj.

ORLAIVIŲ MŪŠIAI 
ISPANIJOJE

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
Komunistų Internacionalo 
su Sovietų Sąjungą, jos 
technika, jos išsilavinusiais 
žmonėmis, yra galingesnis 
už pasaulinį fašizmą.

D. M. š.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistu^ daiu 

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

8701 JOS CAMPA U AVR, DETTROIl. MICH
■ .........-.. ' . ■ ■ ■ IĮ

•A

Didieji Piknikai
New Yorko Apylinkė
Ekskursija j Atviras Jūras 
Puikiu Ekskursiniu Laivu

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

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

Philadelphia, Pa.
PIKNIKAS 

SU $250.00 DOVANŲ
Sekmadienį, 5 September

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM f 
DARBININKŲ ĮSTAIGA

i I
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagR 8847



SUSIRINKIMAI

pat

Šv.

orkestrą šokiams.

(171-172)

AkAkPO KĖPTUVte

i

Philadelphia, Pa

Kom.
(171-173)

Kom.
(171-173)

8 vai. ryto nuo E. 79th St. ir 
Clair.

BALTIMORE, MD.
Maryland’© Kom. Partijos metinis 

piknikas Įvyks liepos 25 d., Green
wood Electric Park, Catonsville, Md. 
Puikus programas yra suruoštas ir 
bus gerų kalbėtojų, kurie kalbės apie 
vėliausius įvykius Scottsboro teisme. 
Apart muzikos ir žaislų turėsime už
kandžių ir gėrimų. įžanga 15c. Visus 
kviečiame dalyvaut.

Pranešame kaipo svarbu 
dalyką* kad 15 Philadelphijos 
Pašąlpinių Draugijų, Kliubų ir 
Apšvietos Organizacijų rengia 
bendrą išvažiavimą bei eks
kursiją j Wildwood, N. J.

CLEVELAND, OHIO .
25 d. liepos Kom. Partija 21 kp. 

rengia išvažiavimą pas drg. Brozus, 
316 Bray Mour Ave., Wickliff, Ohio. 
Visi kviečiame atsilankyti, turėsite 
gerus laikus. Vieta daili ir netoli 
ežero, galima maudytis. Mašinos iš
eis 
St.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17-ta kuopa rengia gražų 

pikniką, liepos 25 d., Laudeman’o 
I Grove. .Bus skanių valgių ir gėrimų, 
I taigi kaip vietos, taip ir apylinkes 
lietuviai stengkitės dalyvaut šiame 
piknike. Savo atsilankymu paręmsi- 
te apšvietos ir kultūros organizaciją.

(171-173)

CLEVELAND, OHIO
LDS 55 ir 44 kuopos rengia iškil

mingą pikniką liepos 25 d., Mačiu- 
tos Darže, prie Green Road, priva
žiavimas visiems žinomas. Nepra
leiskite geros progos, nes bus 3 lai
mėjimai prie įžangos tikietų. 1-mas

tęsis iki vėlumai.
A. Sauka.

(171-172)

Lawrence’o lietuvius dalyvauti šiame 
piknike. Pirmą kartą čia yra ren
giamas toksai piknikas.

Kom.
(170-172)

Elgin laikrodėlis, 2-ras .lempa stalui v°s Demokratijai, Įvyks 25 d^liepos, 
ir 3-čias tai bus kvorta gero gėri
mo. Taip pat bus .ir žaislų ir virvės

bus pikniko iškabos.
KW.- 

(171-172)

(170-172)

NASHUA, N. H.
Petro ir Povilo Draugystė ren

gia pikniką naudai Gelbėjimui Lietu-

Petro Sokolos Farmoj. Pradžia 10 
vai. ryto ir tęsis iki vėlumos nakties, 

traukimas, o jaunuoliai baseball loš. Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
Kviečiame visus dalyvauti, nes bus 4<aiP ^ai. Lowell io, Haverhill io n 
gera

šeštadienį apie 8 vai. vak., prasidės paskleisti “Laisvės”^ piniko garsinimo 
šokiai, o ant rytojaus, sekmadienį, 
kaip 12 vai. dieną prasidės piknikas, 
kuris
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ARTURAS KOEST LERIS.

Ispanijos Fašistų Kalėjimuose
(Tąsa)

16.
Aš pribėgu prie lango ir žiūriu žemyn. 

Vilalba ir jo štabo karininkai susėda į 
automobilį. Visi atrodo nejaukioj padėty. 
Automobilis išvažiuoja iš kiemo.

Aš paklausiu pažįstamo karininko:
—Kur jis išvažiavo?
—Jis pabėgo,—ramiai man tas atsako.
Kitas priduria:
—Tai buvo jo pareiga išvykti. Po va

landos mes būsim atkirsti, o jis visos pie
tų dalies vadas: todėl jis turėjo išvykti.

—Kaip gali jis vadovauti, kai mes esa
me atkirsti?

—Jis dezertyravo,—kartoja pirmasis.
—Kas dabar vadas?—klausiu aš.
—Vadas?—Visi nustebę, niekas neži

no.
Aš perėjau į kitą kambarį. Viršininkas 

Alfredo sėdi prie rašomosios mašinėlės. 
Viskas panašu į blogą sapną. Aš paste
biu, kad jis vartoja raudonąją mašinėlės 
juostelės pusę. Aš skaitau:

“Kam tik būtų reikalinga. Šiuo pažy
mima, kad viršininkas Alfredo G. išvyks
ta su svarbia misija į Valenciją. Valdi
ninkai prašomi jį praleisti.”

—Ir jūs, Alfredo?—aš jo paklausiu.
Jis rausta.
—Ir jūs taip pat. Aš imu jus kartu sa

vo mašinoj. Jau po visam.
Viskas daugiau nebeatrodo panašu į 

Valter Scott, o daugiau į James Joyce 
(garsūs anglų rašytojai.) kūrinius.

Kieme randame gerą draugą X. Jis 
serga, daug turi karščio, kosti ir spjau
do.

—Einam, sako Alfredo,—jau po visam.
—Eik į pragarą. Aš pasilieku,—sako X.
—Vilalba taip pat išvažiavo. Mes tave 

jėga pasiimsime,—sako Alfredo, kurio 
akyse matau ašaras.

—Eik į pragarą,—vėl atsako X.
'(Jis dabar negyvas. Aštuoniasdešimt 

procentų mano čia paminėtų žmonių jau 
negyvi).

Mes įsėdam į Alfreda automobilį. Au
tomobily sėdi Alfredo motina, sesuo ir 
kelios kitos verkiančios moterys.

Kai automobilis pradeda judėti, aš pri
simenu Sir Petrą, per paskutines valan
das aš buvau visai jį pamiršęs.

Aš sakau Alfredui:
—Reikia paimti mano draugą anglą.
—N egalima,—sako šoferis.—Fašistai 

jau ant naujojo ėelio, jo namas atkirstas.
—Bet aš jį palikau tik prieš valandą.
—Jie tuo tarpu spėjo ateiti. Ar negir

dite kulkosvaidžių ? •
Aš delsiu. Mes pasiekiam miesto kraš

tą. Pabėgėlių minios žiūri plačiai išplės
tomis pilnomis pykčio akimiš į mūį, pri-1 
vilegijuotus automobilio savininkus.

Mane staiga apima pasibjaurėjimo 
jausmas.

—Stokite,—sakau šoferiui.—Aš noriu 
grįžti.

—Nestok,—sako Alfred®.
Aš iššokstu iš automobilio, Alfredo 

ranka pamoja. Automobilis pranyksta 
minioj.

Vėl aušta. Aš iš lėto grįžtu į Sir Petro 
namus. Fašistai dar neįėję į miestą.

Jie ątėjo tik kitą dieną.
Poryt Franko “malonėje.”

17.
Man grįžus į Londoną, dažnai man ra

šė laiškus ir asmeniškai mane aplankė 
daug giminių tų anglų, kurie dėl politi
nių priežasčių laikomi Franko kalėji
muose.

Jie visi prašė manęs neskelbti to, kas 
galėtų nepatikti sukilėlių “valdžiai,” 
mat, jie bijojo, kad tie nelaimingieji, pa
tekę į sukilėlių nelaisvę, dėl to nenuken
tėtų.

Iš tikrųjų, mane paleido ne del to, kad 
Franko “susimylėjo.” ant manęs, bef tąi 
buvo paprasta prekybinė operacija, žmo
nės buvo prekėmis.

Todėl man nėra jokio reikalo būti dė
kingu Frankui. Aš nesu ir moraliai jam 
skolingas už bet ką, kad negalėčiau pasa
kyti teisybės, kaip jie su manim ir su 
mano draugais—belaisviais elgėsi. Be tp, 
taip pat atrodo, kad objektyvus faktų 
aprašymas galėtų turėti reikšmės kitų 
belaisvių likimui; pirmučiausia, abi pu
sės lygiai suinteresuotos pasikeisti be-

pa- 
de-

laisviais. Iki šio laiko yra pasikeista maž
daug po 2000 belaivių ir tai įvyko, dėka 
britų atsakingų asmenų tarpininkavimo, 
ir antra, jei viena kuri nors pusė pradėtų 
vartoti bet kokį spaudimų į belaisvius, tą 
patį darytų ir antroji pusė. Jų likimas 
surištas tragišku retežiu.

18.
Bet, vis dėlto, atsižvelgdamas į tą atsa

komybę, su kuria virš išdėstyti motyvai 
susieti, jaučiu pareigą patenkinti reika
lavimus motinų ir žmonų, kurios vis dar 
pragariškai kankinasi laukdamos ir bijo
damos. Jos kenčia tą pačią baimę, kurią 
prieš keletą dienų kentėjo mano žmona.

Todėl, “News Chronicle” redaktoriui 
sutikus, aš nusprendžiau, neminėti tų 
vietų, kurios gali “suerzinti sukilėlius”. 
Tai uždavinys, kurį sunku atlikti.

Aš neminėsiu smulkmenų apie mano 
suėmimą, neminėsiu, kaip elgėsi sukilė
liai su mano draugais ir manim Malagos, 
Sevilijos ir La Lineos kalėjimuose. Paga
liau atgavęs savo fizinę laisvę, aš turė
jau žinoti koks reliatyvus dalykas yra 
laisvė. Bet, aš esu tikras, kad netoli 
ta valanda, kada pasibaigs šis baisus ka
ras ir aš atgausiu visišką laisvę—ir aš 
esu tvirtai įsitikinęs, kad jis pasibaigs 
taip, jog Ispanijos respublika taip 
atgaus savo laisvę.

19.
Paskutiniame savo straipsnyje aš 

pasakojau, kaip 1937 m. vasario 7 d.
zertyravo • tie, kurie buvo atsakingi už 
Malagos gynimą. Jie paliko beginklį 
miestą.

Todėl, Valensijos vyriausybė—kaip 
vakar buvo pranešta,—yra nusprendusi 
tuos vyrus, kurie kalti del Malagos žu
vimo, teisti ir nubausti. /

Toliau seka ištraukos iš mano dieny
no nuo tos dienos, kai sukilėliai paėmė 
Malagą ir aš buvau apsigyvenęs pas Sir 
Peter Chalmers Mitchell.

z 20.
Pirmadienis, vasario 18 d.

8 vai. ryto. Pusryčių metu per žiūro
nus pastebėjau sukilėlių kreiserius, su 
geltoną—raudona—geltona Burbonų vė
liava, įplaukiančius į Malagos uostą. 
Laukiu, kada prasidės bombardavimas, 
bet jie nešaudo.

8:30 vai. ryto. Sukilėlių lėktuvai su
kinėjasi virš mūsų. Bet bombų jie ne
meta.

9 vai. ryto. Įprastas laikas, kada pra
sideda bombardavimai, 
šūvio. Saulė! šviečia,! o 
tyla.

10 vai. ryto. Sužeistas, beginklis, dre
bėdamas ir pusgyvis milicininkas praei
na pro mūsų namus, prašydamas van
dens ir cigaretės. Aš jam uždegu cigare
tę, o jis visas dreba.

—Ar kelias į miestą dar laisvas?— 
klausia jis.

—Taip, dar laisvas.
—Ar jie manęs pasigailės?
—Jie nenužudys jūsų.
—Ar esate tikras, kad manęs jie ne

nužudys ?
—Aš esu tikras, kad jūsų nežudys.
—Lai Dievas jus laimina senjore.
Ir jis svyrinėdamas toliau nueina (Aš 

galvoju, ar, ištikrųjų, jie jį užmušė).
11 vai. ryto. Sukilėlių kreiseriai ir lėk

tuvai vis dar vykdo toliau savo taikią 
promenadą dar respublikoniškos Mala
gos vandenyse ir ore.

Sir Petras ir aš nutariam nueiti į mie
stą ir ten sužinoti, kas vyksta.

Kai tik išeinam iš namų nematomas 
kulkosvaidis kaž kur apylinkėje prade
da tratėti; mūsų kelias atsidūrė po ug
nimi. Mes bėgam atgal; pabėgėlių šei
myna įbęga į daržą. Mes juos pasveiki- 
nam, kaip esame įpratę, pakeldami kum
štį—priprastas pasisveikinimo būdas res
publikoniškoj Ispanijoj,—bet jie rankų 
nepajudina. Mes jų paklausiam, kur da
bar yra sukilėliai, ir moteris pašnibždo
mis atsako:

—Sukilėliai visur, kalnuose—čia ir ten. 
Nuo pat rytp ant civilio gubernatoriaus 
bpkšto plevėsuoja balta vėliava.

(Bus daugiau)

Bet nei vipno 
visttr mitina

Biednoms Šeimynoms 
Maistas

Tūkstančiai biednų šeimynų 
valgo maistingą maistą, ačiū 
Works Progress Administra
tion daržininkystes ir konser
vavimo projektui.

šį pavasarį daugiau kaip 
4,000 WPA darbininkų buvo 
paskirti prie darbų auginti, 
krauti sankrovose ir į bleku- 
tes dėti daržoves, kurias jie 
uždyką dalino, kaipo pašalpos 
maistą net į 17 valstijų.

Nąudą atnešė ir mokyklų 
nedapenėtiems vaikams. Įvai
riose šalies dalyse daržininkai 
ir konservuotoj ai (kurie deda 
maistą į blėkutes), pristatė 
maisto WPA “school lunch” 
projektams; tie projektai ga
mina karštus valgius mokyklų 
vaikams vidurdienį.

Sėklos daržams gaunamos 
iš Įvairių šaltinių — nuo pa
šalpos agentūrų, nuo viešų de- 
partmentų, kurie remia pro
jektus, ir net nuo privatiškų 
žmonių.

Dvi rūšys daržininkystės 
veikia po WPA. Viena rūšis 
samdo pašalpos darbininkus

Įvyks 25 d. liepos, š. m., trau
kinys išeis 8:45 vai. ryto, švie
sos taupinimo laiku. Iš Wild
wood traukinys grįš 9:15 vai. 
vakare. Bilietas j abi pusi 
(Round Trip) $1.25. Vaikam 
60c nuo 5 iki 12 metų. Bilie
tus galite g)aut pas draugys
čių komitetus ir narius, taipgi 
kiekviename kliube. Kurie ne- 
paspėsite iš anksto nusipirkt 
bilietų, galėsite nusipirkt ant 
Market Street Ferry kaip 7-tą 
vai. ryto.

Tad Philadelphijos ir apy
linkės lietuviai ir lietuvės, 
skaitlingai važiuokim visi kar
tu su ekskursija jurose išsi
maudyt ir tuom pa| kartų pa- 
remsime savą organizacijas.

Pasarga Komitetams: Ku
rie paėmėte dėl platininio ti- 
kietų, meldžiame už parduo
tus bilietus atvęšt pinigus į 
Lyndhurst Hotel, Wildwood, 
N. J., nes čia turėsime atsi- 
teist su gelžkelio kompanija.

Kom. Narys, P. Zaleckas.
(170-171)

miteto ir daug kitų svarbių šių die
nų klausimų. Juos aiškins John Wil
liamson, Kom. Partijos valstijos sek
retorius. Įžanga veltui.

(171-172)

OAKVILLE, CONN.
LOS 31 kp. rengia didelj pikniką, 

kuris įvyks sekmadienį, 25 d. liepos, 
palei Slades Ežerą, Falls Ave. Pra
džia 12 vai. dieną. Yra didelė sve
taine- šokiams, bus gera muzika. Kas 
norės, galės pasiipąudyt, nes yra 
kambariai drapanom persimainyt. 
Svarbiausia tai bus galima prisira- 
šyt prie LDS, nes piknike dalyvaus 
organizatorius su aplikacijom, dabar 
eina vajus, šiame vajuje prisirašė 3 
nauji nariai prie LDS 31 kp. Todėl 
kviečiame visus dalyvaut.

(171-172)

Kom. 
(171-172)

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Pranešimas

Ateinantį sekmadienį, 25 d. lie
pos; bus lietuvių ekskursija į Wild- 
woodą, kurią rengia vietinės organi
zacijos ir kliubai. Prie šios ekskursi
jos;, yra prisidėja ir mūs organizaci- 

“ - • * j ėjo keletas
traukinių. Traukiniai išeis ryte kaip 
8:45 dienos šviesos taupinimo laiku, 
o grįš 9:15 vakare.

Mūsų draugų atydiai: Susirinkit 
anksčiau pas Market ir Deleware 
gatvių tie draugai, kurie pagelbėsite 

) 
korteles. Ant traukinių lengviausia 
pardavinėt įžangos laimėjimo tikie- 
tukai. Visi prisirengkit su tikietu- 
kais. Ęadangi gali išeit 3 traukiniai, 
tai mažiausiai reikalinga 12 draugų. 
Ten bus atgabenta spauda. Pardavė
jai tikietų sugrąžinkit pinigus tą die
ną.

MONTELLO, MASS.
Trijų kolonijų bendro fronto mil- jos.1' Pereitais metais 

auginti daržoves, kurie švie- žiniškas piknikas ir šokiai įvyks lie- ;
žias daržoves dalina biednoms j P°s 24 ir 25 dd-» Liet- Taut- Namo 

Parke, Montello, Mass. Rengia Mon
tello Suvienytų Draugijų Bendras 
Frontas bendrai su Cambridge ir 
Stoughton, Mass. Bendru Frontu.

šeimynoms, o liekamą dalį jie 
deda į blėkutes dėl vartojimo 
rudenį ir žiemą. Antra WPA 
projekto rūšis, tai tik prižiūri 
darbą: darželius apsodina ir 
juos prižiūri šeimynų nariai. 
Visas maistas, šitos grupės 
augintas, priguli tiems, kurie 
dirba tuos darželius.

Indiana Commission of Un-■ 
employment Relief remia abie
jų rūšių darželių ir maisto 
konservavimo projektus, ku
rie su normaliu produktavimu 
aprūpins daug tūkstančių šei
mynų su maistu. 1936 m. jie 
produktavo maisto iki $2,400,- 
000 vertės. Daugiau kaip 90,- 
000 atskirų pašalpos darželių, 
kiekvieno vertė buvo apie 
$25, pasirodė ant 11,250 ak-, 

. rų žemės, 92 apskričiuose. Be
veik 2,500,000 kvortų daržo
vių nuo šitų darželių buvo į 
blėkutes sudėtos. Apart atski
rų darželių, kuriuos apdirbinė-, 
jo šeimynos ant pašalpos, glo-1 
bėjai 23 Indianos apskričių rė
mė vieną viešą daržą iš 700 
akrų.

Rokuojama, kaj taip vadi
nami “subsistance” darželiai 
Brooklyn, Queens, Bronx, 
Richmond, New Yorke, prista
tys šviežių daržovių net 1,500 
šeimynų šią vasarą ir rudenį.

South Caroliną. turi vieną 
didžiausių daržininkystės iri 
konservavimo projektų. Planai 
jau beveik užbaigti dėl augi
nimo maisto, kuris bus South 
Carolina “hot school lunch” 
projektų' vaiętpiamaą (segančią 
žieiną. Valstijos daržai; perei
tais metais produktavo 88,601 
blėkutę konservuotų vaisių ir 
daržovių ir beveik 2,000 buše
lių džiovintų vaisių ir daržo
vių.

Nebuvo skurdo tarpe Muck- 
leshoot indijonų šeimynų per
eitais metais, ačiū Washingto- 
no valstijos WPA daržininkys
tės ir konservavimo projektui. 
Po WPA užveizda Muckle- 
shoot vyrai ir moterys pradė
jo “truck” darželį, jų rezer
vacijoje, kuris produktavo to
nus daržovių. Projektas jiems 
netik patiems pristatė tinkamo 
maisto, bet gana daug parda
vė jo.

Pereitą rudenį šitie indijo- 
nai atgaivino senovišką Muck- 
leshoot Harvest Festival arba 
Potlatch ceremoniją.

Pereitais metais tūkstančiai 
visokių rūšių šeimynų turėjo 
gerą priežastį džiaugtis, ir vėl 
turės kuo pasidžiaugti šiais 
metais, dėlei WPA daržinin
kystės ir konservavimo projek-

i BAYONNE, N. J.
LDS 2d kp. bendrai įsu DWCto vie

tinėmis organizacijomis rengia 5 pik
niką, kuris įvyks nedėlioj, liepos 
25-tą. Pradžią 10 vai. ryto, Willicks 
Grove, Linden, N. J. šokiams grieš 
gera muzika. Bušai išvažiuos iš Ba- 
yonnės 10-tą vai. ryto nuo kliubo, 
40 E. 21st St. Tikietai į pikniką iš 
anksto perkant 35c, prie vartų—40c. 
Bušo tikietąi 50c.

Važiuojant su karais imkite Route 
25 iki Stiles St., Linden, N. J. Ten 
rasite pikniką.

(171-173)

MARLEY CREEK, MD.
Liepos 25 d. yra rengiamas pikni

kas, kuris įvyks Gričino Shore, Mar
ley Creek. Dalyvaus Mainierių Kvar
tetas iš Shenandoah su savo puikio
mis dainomis. Kviečiame visus da
lyvauti šiame piknike. Ęus gera mu
zika šokiams, grieš lietuviškus įr 
amerikoniškus šokius. Bušai nuo Lie
tuvių sales išeis 1-mą vai. po pietų.

Kom.
(171-173)

Pittsburgh-WiIprierding, Pa. 
Milžiniškas Piknikas

Rengia APLA 1 Apskr., ALDLD 4 
Apskr., ALDLD 180 kp. iy LDS Jau
nuolių kuopa, liepos 25 d., Stefanek 
Farmoj, Wilmerding’o .šiame pikni
ke dalyvaus visos gabiausios Pitts
burgh© ir apylinkės dailės spėkos, 
kurios duos puikų programą. Už
kandžių ir gėrimų bus įvalias—nerei
kėtų ap.ie tai nęi rūpintis. Įžanga 
tik lQc. Muzikantai b.ųs LDS Jau
nuoliai iš N. S. Pittsburgh.

Kelrodis: Iš Pittsburgh važiuo
jant imkite 64 karą iki E. Pitts
burgh; ten imkite 62. karą iki Wil
merding©, išlipkite ąnt Patton, St. 
ir eikite apie 15 minutų į kalną, 
kur

> ------- --------- -
Pittsburgh-Wilmerding, Pa.
Sekmadienį, liepos 25 d. įvyks di

delis pikniką?, kurį rengia APLA 
1-mas Apskr., ALDLD 4-tas Apskr., 
ĄLDLD 180 kp. ir LDS Jaunuolių 
kuopa. Stefanek Farmoj, Wilmer- 
ding’e. šiame piknike dalyvaus visos 
gabiausios Pittsburgho ir apylinkės 
dailės spėkos, kurios duos puikų 
programą. Užkandžių ir gėrimų bus 
įvalias, nereikėtų apie tai nei rūpin
tis. Įžanga tik 10 centų. Muzikantai 
bus LDS Jaunuoliai iš N. S. Pitts
burgh.

Kelrodis: Iš Pittsburgho važiuo
jant reikia imti 64 karą iki E. Pitts
burgh; iš ten imkite 62 karą iki 
Wilmerdingo, išlipkite ant Patton St. 
ir eikite apie 15 minutų į kalną. 
Ten bus ir pikniko iškabos.

Kom.
(170-172)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

CLEVELAND, OHIO
Liepos 23 d., Cuyahoga Komunis

tei Pąytijps įvyks Įnaginis susirinki- 
mas Ballrępip Cleveland Public Ąų- 
ditoyiuin. Išgirskite vėliausius nuta
rimus Kom. Partijos Generalinio Ko-

Laimingą.
Užbaigą

Daugelis merginu buvo ir tebė-
ra nelaimingos visai be reika-
lo. . . nepopuliarės . . . nepatrau
kiančios . . . tik dėl blogos veido 
odos. O daugelį kartų, sako odos 
specialistai, veidas blogai atrodo
dėl kalkių stokos. Tūkstančiai da
bar taria ačiū Šviežiam pienui,
turtingiausiam maistiniam kalkių 
šaltiniui, už skaisčią odą.

Prisidėkite prie gražuolių pa
rado. . . geriant pieną regulia
riai. Gaukite sau priklausomą ro
manso dalį. . . su gyvumu, ki- 
birkščia, ‘gera figūra ir VILIO
JANČIA VEIDO ODA.

JEI JŪS NORITE SULAIBETI.
Pienas yra idealis maistas, pade
dantis Jumssumažint savo svori 
moksliškai, neprarandant smar
kumo ir gyvumo. Rašykite rei
kalaudami U Ž D Y KĄ knygutės, 
“The NEW Milky Way:“ tai
visiškai nauja laida šios garsios 
knygelės, kurioj surašyta išban-
dyti valgiai sulaibėji 
žunto nurodymai. Ti
atvirutę su savo
vardu ir adresu i:

imui i

WORCESTER, MASS
Penktadienį, liepos 23 d., 7:30 y. 

vak. įvyks svarbios prakalbos, Eagles 
Hall, 695 Main St. Kalbės Henri 
Grosman, worcesteriečiam gerai ži
nomas kovotojas, buvo sužeistas ko
vos fronte, išėjus iŠ ligonbučio par
siųstas daktarų namo j J. V. 3 mė
nesiams atgavimui sveikatos, J. 
Flaherty, vienas iš 3-jų brolių, ka
riaujančių Ispanijoj, šie du draugai 
suteiks mums žinių, kurių mes ne
gauname per spaudą. Visi dalyvau
kite.

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

Tūgšti ruginė, sartU ruginė, cielų kviečių, čielų rugių, seą- 
ičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
epama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
ėksų-pyragų: Pineapplę Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
’offee Cąke, gutter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
>oughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kaina*.

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



NF# YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Puslapis šeštas

Kodėl Mes Visi Privalome Būti Draugijų 
Sąryšio Piknike Liepos 25 Dieną?

Žemės Drebėjimas Apgavo 
Mokslininką

Šaukia Moteris Pikietuoti 
Italijos Konsulatą

&
Ant aukščiau pastatyto 

klausimo galima atsakyti taip : 
Todėl, kad tik Sąryšį remdami 
mes galim palaikyt draugijų 
vienybę ir kad Sąryšis mūsų 
visų remiamas gali_ nuveikti 
didelius darbus, 
kas gi būtų, jei 
draugijėlė rengtų 
piknikus? Priseitų 
apie 20 piknikų, pasidarytų 
daug darbo ir, žinoma, nebe- 
ištektų nei dienų, nei žmonių 
tiem piknikam. Dabar kas ki
ta. Sąryšis surengė vieną pik
niką ir visų draugijų, kurios 
priguli prie Sąryšio, darbas 
atliktas.

Taigi, nedėlioj, liepos (Ju
ly) 25 dieną visi ir visos trau
kini į Ulmer Parką, 
randasi gale 25-tos 
Brooklyne ir visi sykiu ūžkim, 
linksminkimės ir priduokim 
Sąryšiui dar didesnį ūpą jo 
darbe.

Programoje gi dalyvaus 4 
chorai, dvi poros ristikų, rie
bių moterų bėgimas ir bus ki
tokių žaislų. šokiam grieš 
Wm. Norris ir John Nevins 
orkestrą.

Taigi, nepamirškit liepos 
25-tos dienos.

Rengimo Komisija.

Daleiskim, 
kiekviena 

atskirai 
surengt

kuris 
Avenue,

Lincolno Batalijono Lie
tuves Draugės Dirba
Brooklyne sus iorganizavęs 

Abrahomo Lincolno Batalijo
no Draugių Komitetas labai 
gražiai darbuojasi. Jos jau 
pasiuntė lietuviams jaunuo
liams, kurie randasi Ispanijos 
lojalistų fronte, saldainių, ci- 
garetų, muilo ir kitokių daly
kėlių už $25.33.

Komitetas paaukojo $50 per 
Ispanijos reikalais sušauktą 
mitingą, kuris įvyko Hippo
drome svetainėje birželio 23 
d. Jos pardavinėjo guzikučius 
ir padarė $43. šiuos pinigus 
perdavė Abrahomo » Lincolno 
Batalijono Draugų Komitetui 
New Yorke.

Be to, lietuvės draugės pa
siuntė Ispanijon lietuviams 
jaunuoliams tris pundulius 
įvairiausių žurnalų ir penkio- 
liką parinktų knygų.

Rep.

Brooklyniečių Sveikata, Gi
mimai, Mirtys ir Nelaimės

Per vieną savaitę tarpe lie
pos 10 ir 17 Brooklyne nuo 
karščių mirė 19 žmonių. Tai 
nepaprastai daug ir sudaro 
beveik pusę mirčių viso di
džiojo New Yorko. Sveikatos 
komisionierius Dr. Rice pata
ria per karščius saugotis sau
lės, vengti kūno mankštini- 
mo ir pasirinkti dietą ir ata
tinkamus drabužius.

Pereitą savaitę Brooklyn© 
automobiliai užmušė septynius 
žmones. O šiais metais Brook
lyne automobiliai užmušė 
155 žmones. Manhattane už
mušė 178, Bronxe 68, Queens 
66 ir Richmonde 14. Viso Di
džiajam New Yorke šiemet 
užmušta 484 žmonės.

Pereitą savaitę Brooklyne 
nuo visokių ligų mirė 
žmonės, o gimė 833.

748

Alkis Padarė Plėšiku
Teisėjas Brancato paleido 

be bausmės Victor Samelli, 
šešių vaikų tėvą, kuris buvo 
ąuareštuotas gegužės 27 d. ir 
kurio kišenėje buvo rastas 
teismo prisakymas jį su šeima 

’ ? išmesti iš stubos. Sarnelli bu
vo kaltinamas apiplėšime tro- 
fco. Jis teisinosi, kad jis buvo 
alkanas, kad jo visa šeima ba
davo, kad darbo negalėjo gau
ti ir todėl buvo priverstas 
griebtis to negarbingo amato.

a &

F;

Organizuos 200,000 
Valgyklų ir Vieš

bučių Darbininkų
Amerikos Darbo Federaci

jos vienuolika lokalų sudarė 
bendrą komitetą organizavi
mui viešbučių ir valgyklų dar
bininkų. Tie lokalai jau turi 
25,000 narių. Bet viso toje 
pramonėje New Yorko mieste 
esama dviejų šimtų tūkstančių 
darbininkų. O r g a n i z avimo 
kampanijai esą paskirta penki 
milionai dolerių.

Ilgiausia prieš žemės drebė
jimą išsilaikė, Joseph Lynch, 
Fordham Universiteto seismo- 
logistas. Jis tvirtino, kad jo 
instrumentai visai neužrokor- 
davo Long Island žemės dre
bėjimo ir tiek. Bet paskui, 
rimtai pagalvojęs, Lynch su
tiko, kad jis buvo apgautas. 
Jo instrumentai užrekordavę 
daug smarkesnį drebėjimą, 
kuris įvykęs net už devynių 
tūkstančių mylių nuo Long 
Island. Sako Lynch: Dviejų 
drebėjimų instrumentai nega
lėjo užrekorduoti — užrekor- 
davo stipresnį, o nepastebėjo 
silpnesnio. Todėl jis dabar pil
nai sutinka, kad žemės drebė
jimas tikrai įvyko, nors jo in
strumentai neparodo.

Harlemo Moterų Taikos Ko
mitetas ruošia masinį pikietą 
prie Italijos konsulato šį penk
tadienį. Pikietas prasidės 12 
vai. dieną. Italijos konsulatas 
randasi po num. 626 Fifth 
Ave. Jos protestuos prieš Mus- 
solinio kruvinus darbus Ispa
nijoje.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainų
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Ketvirtad., Liepos 22, 1937

riri________________________________ ._ ________________ m^l
Gj ---- — »

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
lJ— L
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Dėkui Tiems, Kurie 
Pasidarbavo

Apsišaudė, bet Suėmė 
Plėšiką

Profesionalą Radio 
. Programa

Antradienio popiety E. New 
Yorke policija pašovė ir suėmė 
plėšiką Robert Romano, 38 
metų amžiaus. Sako, kad Ro
mano, mirs. Bet policijos viena 
kulka pataikė visai nekaltai 
ant savo namų porčiaus sėdin
čiai Sarah Markowitz ir su
žeidė krūtinę. Laike šaudymos 
taip pat sužeistas ir policistas 
David Rubin.

Lietuvių Profesionalų Drau
gijos radio paskaitos iš stoties 
WMB-Q būna kiekvieną ket
virtadienį 12:15 po pietų. Šį 
ketvirtadienį, liepos 22 dieną, 
kalbės dr. A. Petriką temoje: 
“Oranžini ir 
šiai.”

Prašome pasiklausyti.

Kiti Citro Vai-

Puikiai pavyko pereito sek
madienio, liepos 18 d., Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 1 kuopos 
išvažiavimas į Forest Parką. 
Diena iš visų atžvilgių buvo 
labai patogi išvažiavimui. To
dėl publikos vėliau susirinko 
nemažai.

Draugės Lapota ir Benaitie- 
nė darbavos prie pardavimo 
maisto. Draugai Warisonas, 
Kovas, .'Zajankauskas, Jone- 
liūnas ir Mureika atlikinėjo 
kitus darbus. Išvažiavimo ren
gimo komisija širdingai ačiuo- 
ja darbininkams ir publikai. 
Tikimės, kad kuopai ir pelno 
liks keletas dolerių, kurie bus 
perduoti Ateivių Gynimo Ko
mitetui.

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.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 15-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Komisija
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FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, “Laisvės” Name

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Elizabeth Ernestine 
Baranauskaitė

$8,500 Ispanijos 
Kovotojams

Tai jauna ir nauja lietuvai
tė profesionalė. Elizabeth 
Ernestine Baranauskaitė, duk
relė Uršulės ir Igno Baranaus-

Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.
Apskaityta ir paskelbta au

kos, kurios buvo surinkta per
eito pirmadienio masiniam 
susirinkime Madison Square 
Garden. Pasirodo, kad skait
linga publika sudėjo $8,500 
rėmimui Ispanijos liaudies 
kovotojų. Tai nepaprastai 
dėlė ir graži auka.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

di-

L.” Štabui Linkėjimai 
iš Lietuvos

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis >
“Daily Worker”

Kaina už ekzempliorių 3c

ir pavienių.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-6181

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtinės 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

Stanley Masiulio Įstaiga Yra
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM IŠTAIGA

E. E. Baranauskaitė 
kų, greatneckiečių, šiomis 
dienomis baigė Cornell Uni
versitete laipsnį “Bachelor of 
Arts”. Jos profesija yra bak- 
teriologystė.

Elizabeth mokinosi labai 
pavyzdingai. Studijavo net ke
turis metus ir visur pasižymė
jo savo gabumais. Tame laike 
ji buvo staiga susirgus ir buvo 
jai padaryta greita operacija 
ant “apendicito,” kas padarė 
nemažai nesmagumo ir drau
gam Baranauskam, nes buvo 
manyta, kad Elizabeth mokslo 
šiemet negalės baigti, 
jaunuolė greitai sugijo 
visa energija tvėrėsi už 
lo ir sėkmingai pabaigė.

Vėliname Elizabethai
mingos kloties jos profesijoje.

Draugai Baranauskai yra 
nuoširdūs darbininkų judėji
mo rėmėjai. Taipgi ir jų duk
relė ir sūnus Julijan. Jie buvo 
Pirmyn Choro nariai ir jo vei
kėjai.

Draugės Ona ir Mildred Sa- 
vukaitės, kurios aną dieną iš
vyko Europon, prisiuntė “Lais
vei” sekamą atvirutę: “Jau 
apleidžiame Lietuvą. Iki šiol 
viskas ėjosi patenkintai. Siun
čiame geriausius linkėjimus, 
visiems.”

Mother Bloor Balsas už 
Politiniu Kalinių Vaikus

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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

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

Tol. Stagg 2-0783 NOTART
Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsaindau automobiliui' 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

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

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 atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Betgi 
ir vėl 
moks-

lai-

Močiutė Bloor išleido atsi
šaukimą į visus geros širdies 
žmones, prašydama paremti 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo kampaniją už aukas 
į politinių kalinių kūdikių 
fondą. Iš to fondo b.us perka
mas ir veltui duodamas tiems 
kūdikiams pienas. Draugė 
Bloor sako, kad kai jų tėvai 
sėdi kalėjime už veikimą dar
bininkų judėjime, tai mes ne
privalome juos apleisti ir pa
aukoti alkiui. Tegul politiniai 
kaliniai žino, kad darbininkų 
judėjimas neleis jų vaikams 
badu mirti!

Williamsburge Konferencija

Greatneckietė.

Laimėjo Sėdėjimo Streiką
Du šimtai ir penkiosdešim- 

tys WPA darbininkų laimėjo 
sėdėjimo streiką Emergency 
Relief Biuro raštinėje po nu
meriu 902 Broadway, New 
Yorke Streikui vadovavo 
Workers Alliance.

Po 16 metų bastymosi po
licijai pasidavė S. O’Connor, 
52 metų amžiaus. Jis 1921 
metais nuo savo sesers pavo
gęs laisvės bonų už $5,000. Sa
kosi, jo sąžinė nedavus jam 
ramybės.

M

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

Pel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant k&štų. 
Turim puikiai {taisytų Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

Darbininkiškos o r ganizaci- 
jos šaukia konferenciją. Ji at
sibus 29 d. liepos, 124 Marcy 
Ave., Brooklyne. Konferencija 
šaukiama protestui prieš atlei
dimą viešų darbų darbininkų 
ir išreikalavimui geresnio su
tvarkymo važiuotės bei kitais 
vietos reikalais.

Prakalbos Atviram Ore
8Penktadienį, 23 d. liepos, 

vai. vakare, bus "svarbios pra
kalbos 
Grand 
meyer 
tojai.
Scottsboro jaunuolių, WPA ir 
kitais svarbiais klausimais.

atvirame ore ant 
St. Extention ir Have- 
gatvių. Bus geri kalbė- 
Prakalbos rengiamos

mmmmimiim»im»imi*m».m ra iw m imi

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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GARSINK1T£S SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE Telephone: EVergreen 8-8770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433S

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661




