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Vienas kunigų laikraštis ra
šo:

Kadangi Jogaila krikštijo 
lietuvius būriais ir čielam 
būriui duodavo vieną vardą 
ir kadangi neturtėliams duo
davo po vilnonį marškinį do
vanų. . . (tai) taikės ir tekių, 
ką po kelis kart apsikrikšti
jo, kad da po vieną marškinį 
gavus...
Vadinasi, krikštijo lietuvius 

papirkinėjimu, a p g avystėmis. 
Jogaila darė tai su aukštosios 
dvasiškijos žinia ir sutikimu.

Ko vertas tokis krikštas, te
sprendžia patsai skaitytojas.

“Draugas’' turi žinoti, kad ir 
šiandien prie parapijų priklau
so daug žmonių dėl materialinių 
išskaičiavimų. Gauna iš ten 
biznio, na, tai priklauso ir net 
ausinę į metus kartą atlieka. 
Vadinasi, jie veidmainiauja.

Bet tokius žmones kunigija 
visvien skaito gerais, dorais 
žmonėmis, ir keikia tuos, kurie 
savo įstikinimų vedini yra lais
vamaniai, nenorį veidmainiauti!

Vienas fašistų rašytojas 
džiaugiasi, kad “rusų fašistų 
vadas Vonsiackis... yra žino
mo anais spaudos draudimo lai
kais Marijampolės žandarų vir
šininko Vonsiackio sūnus, kuris 
“vėliau žuvo nuo vieno lenkų 
revoliucionieriaus rankos.“

Lauksime, kada lietuviai fa
šistai apšauks Vonsiackį lietu
viu ir padarys didvyriu. Juk 
šiuo tarpu Lietuvos valdančiose 
sferose buvusių caro čebatlai- 
žių knibždėte-knibžda. Jie ten 
garbinami.

Apskritai, fašistams didvyriu 
tas, kas kovoja komunistus.

“Drauge“ telpa šitokis pa
reiškimas :

“Komunizmas dėl to yra 
taip pavojingas (išnaudoto
jams.—R. M.), kad jis yra 
tam tikras mokslas, t. y. idė
jų sistema...”
Nbri-nenori, bet turi su tuo 

pasakymu sutikti. Tiesa, tasai 
rašytojas vėliau aiškina, kad 
toji idėjų sistema esanti “klai
dinga ir nešanti į gyvenimą 
griovimą.“

Jeigu mokslas arba idėjų sis
tema yra klaidinga, tai ji negali 
būti kapitalizmui pavojinga.

K 1 a i dingas mokslas—nėra 
mokslas.

Kiek tai liečia “gyvenimo 
griovimą,“ tai kunigų laikraštis 
bent šiuo tarpu jau neturėtų 
to plepėti, kadangi Sovietų Są
junga aiškiausiai įrodė, kad ji 
ne griauna, bet stato,—stato so
cializmą ant kapitalizmo griū
vėsią.

Nesenai Bulgarijoj įvyko 
slaptas tabako pramonės darbi
ninkų kongresas.

Nors žvalgyba dėjo didelių 
pastangų jį surasti, bet nebepa
jėgė. Kongresas buvo didelis ir 
darbininkai unijistai nusitarė 
reikalauti iš samdytojų dides
nių algų ir geresnių darbo są
lygų.

Vadinasi, fašistinėse šalyse 
net darbo unijistai turi rinktis 
nelegaliai ir slapta svarstyti 
savo duonos ir druskos reika- 

• lūs. »
Amerikoj kol kas mes turi

me pilna laisvę organizuotis, 
bet ir tai dažnai išgirsti iš vie
no ir kito žmogaus pareiškimą: 
“Nestoiu į uniją, kad bijausi to 
ar kito.“

Tiesiog sarmata klausytis to
kių išsisukinėjimų.

Francijoj organizuojasi tie 
žmonės, kurie buvo nuvykę Is
panijon padėti ginti'demokrati
ją. Jie sugrįžo sužeisti. Jie ma
no sutverti savo organizaciją
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JAPONAI ATAKUOJA PEIPINGĄ IŠ VISŲ PUSIŲ

Visų šalių Darbininkai, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

3,000 Liaudiečių su Begaliniu Karžygiš 
kurnu Gina Ouijorną; Fašistai Nualsinti 
Madrido Fronte; Liaudies Ūpas Pakilęs

VALDIŠKA DARBO SANTIKIŲ KOMISIJA 
ESANTI BEPUSIŠKA, SAKO ROOSEVELT

Madrid. — Fašistai garsi
nasi, būk jie apsupę 3,000 
Ispanijos liaudiečių, ameri
kiečių ir kanadiečių karei
vių, ginančių Quijorną, 15 
mylių į vakarus nuo Madri
do, ir jau išžudę 2,500. 
Šiuos respublikos gynėjus 
priešai paskelbė “žuvusio
mis brigadomis.” Bet tik
rumoj jie nėra žuvę, ir kaip 
sako valdžios pranešimas, 
tos brigados tebeveikia 
prieš fašistus.

Quijornos gynėjams pri
trūksta maisto; jie kenčia 
troškulį ir turi neperdaug 
amunicijos, bet jie ginasi su 
didžiausiu k a r žygiškumu, 
iki valdžia galės atsiust 
jiem talkos.
Atmuštos Astuonios Fašistų 

Tankų Atakos
Hendaye, Franc. — Fašis

tai veda atakas prieš Ispa
nijos respublikiečius už my
lios į pietus nuo Villanueva 
de la Canada, kuri randasi 
už keturių myliu į šiaurius 
nuo Brunete. Respublikie- 
čiai, veikdami dinamitu ir 
kanuolėmis, atmušė aštuo- 
nias gen. Franco tanku ata
kas. Jie nukovė per 800 fa
šistų maurų, bandžiusių 
šturmuot valdžios pozicijas.

Fašistai skelbiasi laimė
ję porą kaimu Teruel fron
te. Jie pasakoja, būk jie 
“sunaikinę 50 valdžios tan
kų ir pagrobę beveik 100 
kulkasvaidžių” dabartiniuo
se mūšiuose Brunete fron
te.
Respublikos Valdžia Turi 

Daugi Dar Nepaliestų, 
Atsargos Jėgų

Madrid. — Ispanijos liau
dies armijos komandierius 
gen. Miaja pareiškė, jog fa
šistų desperatiškos kontr
atakos liko atmuštos Bru
nete srity i. Liaudie čiu 
ūpas aukštai pakilęs, kad 
jie atkirto smarkiausius, 
desperatiškiausius f a šistų 
šturmavimus.

Šiame fronte valdžia tu
ri desėtkus tūkstančių at
sargos kareivių, kuriem dar 
nereikėjo stot į mūšius su 
fašistais. Jinai taipgi turi 
gausybe dar nepaliestos 
amunicijos. Iš antros pu
sės, fašistai šiame fronte 
jaučiasi nusilpę, kad jau su
mažėjo jų atakos ir tik jų 
artilerija laiks nuo laiko 
laido šūvius.

Trys Šalys Šaukia Chiniją 
Taikytis su Japonija

Washington. — Jungtinių 
Valstijų. Anglijos ir Fran
ci i os valdžios atsišaukė į 
Chiniją ir Japoniją, idant 
taikiai išspręstų ‘savo gin
čus ir vengtų atviro karo, 

ir per ją sutvarkyti savo rei
kalus.

Aišku, tokia organizacija 
Francijos darbininkuos 
didžiausio pritarimo.

Bosai Nori Panaikint Darbo 
Santikių Įstatymą

Washington. — Yra do
kumentaliai įrodoma, kad 
a u t o m o bilių fabrikantas 
Ford, Republic Plieno kor
poracijos galva Tom Gird- 
ler ir kiti stambūs fabri
kantai per sau palankius 
kongresmanus ir senatorius 
stengiasi pakrikdyt veiki
mą šalies Darbo Santikių 
Įstatymo. Nes šis įstaty
mas užtikrina darbininkam 
streiko ir unijų teises.

Todėl tokie fašistuojan- 
tieji politikieriai kaip kon- 
gresmanas Rankin ir sena
torius Nye darbuojasi, kad 
kongresas neskirtų lėšų 
vykdyt tą įstatymą. Jie rė
kauja, būk šis įstatymas 
tarnaująs “raudoniesiems” 
ir CIO industrinėms uni
joms.

Užkluptas Fašistų Ginklų 
Sandėlis Madride

Madrid, liepos 27. — Res
publikos policija užklupo 
fašistų ginklų sandėlį vie
name didnamyj; rado 150,- 
000 kulkų, keturis vokiškus 
kulkasvaidžius* ir kiekį ka
rinių dujų. Areštavo 60 
įtariamų fašistų.

JieŠko Indžionkšino Prieš 
Plieno Streiką Clevelande
Cleveland, Ohio.—Repub

lic Plieno korporaciia reika
lauja iš teismo indžionkšino 
nrieš darbininkų streiką. 
Pasakoja, būk streikieriai 
naudoja “neteisėta taktiką.”

Bet kad skebai-gengste- 
riai sykiu su policija užpuo
lė ramius streiko pikietinin- 
kus prie korporacijos Cor- 
rigan-McKinnev fabriko ir 
viena streikieri užmušė ir 
20 sužeidė, tai bosam atro
do “teisėta taktika.”

Japonu Lėktuvai Bombar
duosią Peipingą

Peiping, Chiniją, liep. 28. 
—Pranešama, kad 25 japo
nų lėktuvai bombomis už
mušė kelis šimtus chinu ka
reivių, ginančių Peipingo 
vartus.

Japonai grasina lėktuvu 
bombomis ir kanuoliu šovi
niais bombarduot natį Pei
pingą, jeigu Chiniją tuoj 
nenatenkins Japonijos rei
kalavimų.

Ja nonų lakūnai sunaiki
nę Chinijos orlaiviu stotį 
Nanvuane, už 8 mylių nuo 
Peipingo.
šiemet Antra Tiek Daugiau 

Streikierių negu Pernai
Washington. — Valdiško

mis žiniomis birželio mėne
sį prasidėjo 575 nauii strei
kai Jungtinėse Valstijose. 
Per pirmą pusmetį šiemet

gaus daugiau streikavo negu per 
ištisus pereitus metus.

Washington. —Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su laikraščių atstovais 
atrėmė įtarimus kongres- 
mano Rankino ir senato
riaus Nye, būk valdžios 
Darbo Santikių Komisija 
veikianti išvien su “komu
nistiniais” elementais ir es
anti tik “priedas” prie CIO. 
Rooseveltas sako, Darbo 
Santikių Komisija elgiasi 
bešališkai, pagal įstatymą, 
nors, girdi, ir darbininkai 
ją kartais kaltina, kad jinai

palaikanti samdytojų pusę.
Tūli reporteriai užklausė, 

ar nereikėtų suregistruot ir 
valdiškai prižiūrėt unijas, 
idant jos pildytų savo su
tartis. Rooseveltas atsakė, 
jog patys samdytojai per 
paskutinius dešimt metų 
sulaužė daug savo sutarčių 
su unijomis. Jis nurodė, 
jog panašus į Darbo Santi
kių įstatymas Anglijoj gana 
gerai veikia be unijų sure- 
gistravimo; todėl ir Ameri
koj galima be to apsieiti.
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Litanija Nazių Šnipu-Agenty Amerikoj
Washington.— Demokra

tas kongresmanas Dickstein 
iš New Yorko šaukia kon
gresą ištirt Hitlerio agentų 
k a r i n i a i-šnipišką veiklą 
Jungtinėse Valstijose. Jis 
paskelbė vardus 46 žymiau
sių nazių šnipų šioj šalyj. 
Tarp jų yra šie:

Pulkininkas Edwin Em
erson, amerikonas advoka
tas; išmestas iš katalikų

bažnyčios kunigas Francis 
Gross, žydų keikė j as; dak
taras E. Fr. Hanfstaengl; 
buvęs Harlemo ligoninės 
gydytojas New Yorke dr. 
Ignatz Griebi; karinis šni
pas Uschla; dr. Otto Kiep, 
buvęs Vokietijos 'generalis 
konsulas New Yorke, da
bar laikomas Amerikoj 
kaip nuolatiniai apmoka
mas Hitlerio šnipas, ir eilė 
kitų.

Ką Sako Suimti Naziy Hitleris Apgrobia Visus 
Lakūnai Ispanijoj Rugius ir Kviečius

Madrid. — Lengvas, grei
tas Ispanų valdžios lėktu
vas liepos 27 d. nušovė kitą 
didžiuli nazių bombinį orlai
vi Junkers num. 52. Val
džios lakūnas Mateu, laks
tydamas už kokiu 40 jardu 
aplink nazių orlaivi, padegė 
jįjį savo kulkasvaidžių ug
nim. ir Junkers nukrito su 
penkiais lakūnais. Du užsi
mušė, trvs išliko gvvi: ofi- 
cierius ir. du paoficieriai. 
Liaudiečiai suėmė juos ne
laisvėn.

. Vienas iš suimtu, paofi- 
cierius Schmidt sako: “Aš 
tik noriu sugrįžt Vokieti
jon ir teisingai užsidirbt 
sau duoną. Niekad dau
giau aš nenoriu matyt lėk
tuvo.”

Antras nazių paoficierius 
Kohl papasakojo, kaip ita
lu Fiat orlaiviai bėga, vos[ 
tik pamato atskrendant 
“rusiškus” Ispanijos vai-, 
džios lėktuvus. Jis. taipgi 
pasakė, iog Vokietijos ka
pitonas Neudorfer yra na- 
ziu lėktuvų komandierius 
Salamancoj, Ispanijos faši
stų centre.

Berlin.— Nazių vyriausv- 
bė isakė ūkininkam suvežt 
valdžiai visus šiemetinius 
kviečius ir rugius, pasilie
kant sau ne daugiau, kaip 
būtinai reikia sėkloms ir 
maistui pačių ūkininkų su 
darbininkais. Už tuos grū
dus Hitlerio valdžia primo
kės ūkininkams tik tiek, 
kiek ji nati nustatys. Už 
rugiu ir kviečių nesuvežimą 
valdžiai bus skaudžiai bau
džiami ūkininkai.

Pernykščias derlius Vo
kietijoj buvo prastas, o šie
met bus dar 15 procentų 
prastesnis, kaip skaitliuoja 
nazių valdininkai.
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Iš Pašaly Užpuolė ir Sunaikino Chinijos 
Miestelį Tungchow; Oro Bombomis ir Ka- 
nuoliy Šoviniais Išžudė Šimtus Žmoniy
Bilius Federaliam Apskričių 

Teismam Apriboti
Washington. — Senato 

teisių komisija vienbalsiai 
užgyrė įnešimą kongresui, 
reikalaujantį apribot fede- 
ralių apskričių teismų sau
valių prieš kongreso išlei
džiamus įstatymus.

Įnešimas, be kitko sako: 
Jeigu kuriame apskričio 
teisme užvedama byla prieš 
kokį įstatymą, kaipo “prie
šingą k o n s t i t ucijai,” tai 
teismas turi pranešt Jung
tinių Valstijų generaliam 
prokurorui, idant jis galėtų 
apgint įstatymą.

Jeigu federalis apskričio 
teismas atranda kokį įsta
tymą “priešingu konstituci
jai” arba išduoda indžionk- 
šiną prieš jį, tai šalies pro
kurorui turi būt duota ga
lia tiesiai paduot apeliaci
ją Vyriausiam Teismui 
Washirigtone.

Nesikišimo Komisija—Mus- 
solinio Agento šnekykla
London. — Tarptautinės 

nesikišimo komisijos pirmi
ninkas, anglas lordas Ply- 
mputh duoda Italijos amba
sadoriui D. Grandi šnekėti 
ištisas Valandas, agituojant 
už karo teisių pripažinimą 
fašistų generolui Franco’ui 
Ispanijoj.

SSRS Draugiškai Priims 
Amerikos Laivyną Sibire
Vladivostok. — Atplaukia 

penki . Jungtiniu Valstijų 
karo laivai į šią Sovietų 
prieplauka. Juos pasitiks 
būrys sovietinių karo laivu. 
Vladivostoko vyriausybė ir 
organizacijos ruošia drau
giška priėmimą svečiams. 
Be kitko, rengiama Sovietų 
jūrininkų futbolo rungty
nės su Amerikos jūreiviais.

Peiping, liep. 28.—Japo
nijos armija ūmai užpuolė g 
iš visų keturių pusių ata- 
kuot Peipingą, Chinijos se
nąją sostinę. Mieste pasida
rė didžiausias sumišimas. 
Europiečiai, amerikiečiai ir 
minios nekariškių chinų 
persigandę bėga į svetimų 
šalių atstovybių plotą, jieš- 
kodami apsaugos.

Japonijos generolai “sa
varankiškai” pradėjo karą 
prieš Chiniją, be oficialia 
karo paskelbimo iš savo 
valdžios pusės.

Šiaurinės chinų armijos 
komandierius gen. Sung 
Cheh-yuan iki šiol nuolaida- 
vo ir derėjosi su japonų ge
nerolais. Bet dabar jis įsa
kė savo armijai atmušti įsi
veržusius japonus.

Japonija užpuola Chiniją 
todėl, kad Chinų valdžia ne
ištraukė savo armijos iš 
Peipingo ir plačių apvlin,-, 
kių, kaip kad japonų kon- 
mandieriai griežtai reika
lavo.

Užpulti chinai ginasi, su
sistatė kulkasvaidžius ir ki
tus ginklus ant storu Pei
pingo mūro sienų. Siaučia 
žiaurūs mūšiai į pietus nuo 
Peipingo.

Japonų artilerija ir. ISkį^-r^ 
tuvai bombardavo Hsiyua- 
ną. į šiaurių vakarus nuo 
Peipingo, ir Nanyuaną į pie* 
tus. Japonai iš pasalų už? 
puolė chinus Tungchow. į 
rytus nuo Peipingo, ir šū
viais kanuoliu ir sprogsta
momis ir p a d e g ančiomis 
lėktuvų bombomis sunaiki
no tą miestelį.

Užpuolikai skelbiasi, kad 
išžudę “visa 400-500 chinų 
kareivių pulką.” Bet jie iš- 
teriojo ir daug nekariškių 
gyventojų. Japonai šaudė 
šimtus chinų moterų ir vai
kų, bėgusių pasislėpti. Bom
bardavo ir Jeffersono Aka
demiją, Amerikos misionie
rių mokyklą, nors ant jos 
buvo iškelta didelė Jungti
nių Valstijų vėliava.

Suimta 30 Streikierių Veži
kų Philadelphijoj

Philadelphia, Pa. — Per 
susidūrimą streikuojančiu 
vežiku Great Atlantic and 
Pacific groserniu ir skobų, 
policija užpuolė streikie- 
rius ir areštavo 30. Dešimt 
asmenų sužeista.

Detroit, Mich. — šaukia
ma unijų ir šiaip pažangių 
organizacijų k o n ferencija 
rugpj. 14 d. kovai prieš fa- 
šistus-vigilantes.

K

Chinai Atmušą Japonus
Peiping, liepos 28. — Chi

nai nušovė žemyn vieną 
bombinį japonu orlaivį. VaL 
diškais pranešimais, chinai 
atmušą japonus, atakuojan
čius Peipinlgą.

Per susikirtima tarp ka
rinės chinu policijos .ir Ja
ponijos šnipų Peipinge ta
po sužeisti du Jungtinių 
Valstijų marininkai.

Bombomis “S v e ikinapias” 
Anglijos Karalius šiaurinėj 

Airijoj

Belfast, liepos 28. — At
važiavus Anglijos karaliui 
Jurgiui į protest onišką 
Šiaurinę Airiją, nežinia kas 
bombomis susprogdino mui
tinę ir kelis tiltus. Protes- 
tonai kaltina katalikus.

Chinų ir Japonų Armijos
Chiniją turi 950,000 regu- 

liarės armijos ir apie 600,- 
000 pagelbinės. Be to. yra 
150,000 darbininkų-valstie- 
čių Raudonosios Armijos 
šiaurvakarėj. S k a i tliuo ja
ma, jog Chinų valdžia turi 
iki 1,000 lėktuvų.

Bet vadinama “geriau
sia” Chinijos kariuomenė 
buvo mokinama. Vokietijos 
oficierių. o Vokietijos na- 
ziai turi nolitiniai-karinę 
sutartį su Japonija.

Tūli sako, kad Japonija 
ant greitųjų galinti daugiau 
savo kariuomenės pastatyti 
i mūšius negu Chiniia. Da
bar japonų kariu skaičius 
Šiaurinėj Chinijoj siekia 
jau 280,000. Japonai turi 
1,200 naujoviškų karo lėk
tuvų.

Lėktuvo Nelaimėj žuvo 14 
Hal, Belgija, liepos 28.— 

Eksplodavęs ore. nukrito 
Holandijos keleivinis lėktu
vas. Žuvo 14 asmenų, tarp 
jų du amerikonai.

Reikalauja Pensijų Senom 
Merginom Anglijoj

London. — Įteikta An
glijos seimui prašymaą-rei- 
kalavimas su milionu pilies 
čių parašų įvest senatvės 
pensijas merginoms, dau
giausia namų tarnautojoms, 
virš 55 metų amžiaus.

ORAS
Šį ketvirtadieni bus šiltas 

ir giedrus oras New Yorke 
ir apygardoj, sako vietinis 
Oro Biuras.

Vakar temperatūra buvo 
78 laipsnių. Saulėtekis 5:48; 
saulėleidis 8:16.
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Canada and Brazil, six months.... $3.00

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

of March 3, 1879.

46 Nazių Šnipai
Kongresmanas Dickstein (iš New Yor- 

ko) aną dieną perskaitė sąrašą nazių šni
pų, veikiančių šitoj šalyj. Tasai sąrašas 
tapo oficialiai įtrauktas į kongreso re
kordus.

Šitie nazių agentai veikia Amerikoje 
kaipo šnipai. Jie apsimaskavę visokio
mis profesijomis ir bizniais, bet atlieka 
šnipų darbus.

Be šitų'šnipų, Jungtinėse Valstijose, 
sako kongresmanas Dickstein, įsteigta 21 
stovykla (kempės). Jose naziai mankš
tom! ir ruošiami naziškai-fašistiškai vei
klai plėsti. Greta to, veikia 55 nazių or
ganizuotos grupės.

Aišku, kongresmanas Dickstein nesu
rinko visų davinių apie niekšiškus na
zių žygius; jis skelbia tik tai, kas jam 
pavyko sužinoti. *

Laisvę mylį Amerikos žmonės, turėda
mi šituos faktus prieš savo akis, negali 
tylėti ir nieko nedaryti. Reikalinga dė
ti pastangų, kad valstijų vyriausybės ir 
federalė valdžia tuojau pradėtų imtis 
atatinkamų žygių suvaldymui nazių, kol 
jie dar tik pradėjo savo veiklą plėsti.

Turi būti pasakyta aiškiai ir atvirai: 
nazių siautimas mūsų krašte neturi ras
ti vietos; nazių veikla yra tolygi Juoda
jam Legijonui ir Ku Klux» Klanui ir dėl
to jai turi būti užduotas tokis smūgis, 
kuris padarytų jai galą!

Viso .................................. 3,174,000
Prie to reikia žinoti, kad Amerikos 

Darbo Federacijoj tebeverda nariuose 
nepasitenkinimas. Daugelis Federacijos 
narių trokšta padaryti savo unijas pra
moninėmis ir prisidėti prie CIO. Tūlos 
unijos veikiausiai tą ir padarys. Tas pa
rodo, kad CIO greitu laiku išaugs į mil
žinišką Federaciją.

Jei Green ir Ko. nebūtų skaldę ADF, 
tai šiandien unijistinis Amerikos darbi
ninkų judėjimas būtų kur kas stipresnis.

Lietuviai darbininkai, kurie dar nesa
te unijistais, dėkitės urmu į organizuo
jamas CIO unijas.

Mes ypatingą šiuo tarpu dome kreipia
me tekstilės pramonės darbininkų Nau
jojoj Anglijoj, kur dabar eina organiza
vimas neorganizuotų.
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Dideli Mūšiai Ispanijoj

C. I. O. Didesnis už ADF
Džiuginančios Amerikos darbininkams 

žinios: Unijos, kurios sudaro Komitetą 
Industriniam Organizavimuisi (CIO) 
šiuo tarpu jau turi daugiau narių, negu 
Amerikos Darbo Federacija. Taip skel
bia bešališki dalykų eigos sekėjai.

Išviso CIO šiuo tarpu turi 3,174,000 
narių, priklausančių įvairioms unijoms, 
kuomet ADF teturi, sulyg jų viršininkų 
pasigyrimų, tik 3,106,439. Veikiausiai 
ADF lyderiai perdeda savo narių skai
čių tam, kad palaikius geresnį ūpą savo 
pasekėjuose.

Bet tegu, sakysim, ši skaitlinė bus tei
singa, tai vis tik CIO nepalyginamai grei
čiau auga. Iš ADF pasitraukė apie vie
nas milionas narių, o kitus du su viršum 
milionu CIO narių gavo per vienerius 
metus. Niekad Amerikos istorijoj ne
buvo tokio greito unijų nariais augimo, 
kokis apsireiškia CIO unijose.

•Sekančios darbo unijos sudaro šiuo 
tarpu Komitetą Industriniam Organiza
vimuisi:

Ar Clevelandas Bus Antra 
Chicaga?

Republic Steel Korporacijbs magnatai 
tebevaro savo kruvinus pasimojimus to
lyn. šiuo tarpu darbininkų žudymas ir' 
mušimas pradėtas Clevelande, prie Cor
rigan-McKinney fabriko, priklausančio 
viršpaminėtajai korporacijai.

Paleista darban policija ir šnipai, su- 
koneveiktas unijos lokalas-svetainė, vie
nas darbininkas, streikierys, John Orec- 
ny, užmuštas, o daugybė sužeista.

Šituos kruvinus skandalus atlieka pono 
Girdlerio korporacija su miesto policija 
ir speciališkais mušeikomis, streiklau
žiais.

Išviso iki šiol plieno darbininkų strei
ke užmušta arti 20 darbininkų, o šimtai 
sužeista.

Kas dėlto kalčiausias? Čia kaltė ne tik 
godišių plieno magnatų, bet ir federalės 
valdžios, kuri nededa pastangų kiek tiek 
tuos sutvėrimus suvaldyti, nebando įvy
kinti nesenai kongrese priimto ir aukš
čiausio šalies teismo užgirto t. v. Wag- 
nerio Akto.

Aną dieną mainierių unijos Pildančio
ji Taryba savo plenume labai teisingai 
pastebėjo, kad federalė valdžia į tuos vi
sus kruvinos plieno korporacijos žvėriš
kus darbus žiūri per pirštus. Jei fede
ralė valdžia imtųsi vykinti Wagnerio Ak
tą, priverstų plieno korporaciją skaity
tis su jo bent pačiais pamatiniais dės
niais, tai nebūtų įvykusios šitos skerdy
nės, nebūtų to darbininkų kraujo pralie
jimo.

Plieno pramonės darbininkai privalo 
atsakyti į šitas kruvinas orgijas dar 
glaudesniu susispietimu aplink Plieno 
Pramonės Organizacinį Komitetą ir ap
link CIO.

Kitų pramonių darbininkai turi jiems 
padėti. Visi ir kiekvienas turi pasakyti: 
plieno pramones darbininkų streikas tu
ri būti laimėtas!

Apie Mūsų Spaudų

Narių 
United Mine Workers ................. 600,OOO
Steel Workers Organization Com. 450,000 
United Automobile Workers........350,000
Textile Work. Organization Com. 350,000 
Inter. Ladies’ Garment Workers 252,000 
Amalgamated Clothing Workers 180,000 
United Elec, and Radio Workers 100,000 
Oil Field, Gas Well Workers .... 100,000 
Cannery, Agricultural Workers 100,000 
International Woodworkers ........ 100,000
International Typographioal Union 80,000 
Hatter, Cap and Millinery Workers 25,000 

' Mine, Mill and Smelter Workers 44,000 
Flat Glass Workers............... 17,000
United Rubber Workers ................ 55,000
National Maritime Union............ 35,000

^American Newspaper Guild..........1^000
Marine and Shipbuilding Workers 30,000 
Shoe Workers Organization Com. 25,000 
American Radio Telegraphists........14,000
Transport Workers Union ............ 90,000
Aluminum Workers of America ... 7,000 
National Leather Workers ............ 6,000
United Retail Employees ............ 25,000
International Fur Workers ........ 35,000
Office and Profession Workers .. 22,000 
United Federal Employees ...........10,000
State, County, City Employees ... 10.000

Aną dieną “Vilnis” patiekė įvedamąjį 
apie mūsų spaudą Amerikoj. Ji teisin
gai pastebi, jog “neperdedant galima pa
sigirti, kad mūsų spauda darosi tvirtes
nė ir kad jos reikšmę pradeda įvertinti 
daugelis žmonių, kurie seniau tolokai 
nuo mūsų stovėjo.”

Taip yra ne tik su lietuviškąja mūsų 
spauda, bet ir su kitose kalbose einan
čiąja. “Daįly Worker” turiniu labai pa
gerėjo ir pasidarė tiesiog angliškai skai
tančiam darbininkui nepavaduojamu in
formacijų ir nurodymų šaltiniu! Sekan
čiais metais manoftia pradėti leisti ang
liškas dienraštis San Francisco j arba 
Los Angeles, Čal. Numatoma angliškas 
dienraštis turėti ir Chicago]. ♦

Toliau “Vilnis” rašo:
Lenkų darbininkų Glos Ludowy, einąs 

Detroite, šiomis dienomis minėjo pirmas 
metines savo sukaktuves. Tas laikraštis 
buvo sukurtas visų progresyvių lenkų pa
stangomis. Tai yra liaudies laikraštis, pla
čia to žodžio prasme. Lenkų buržujai 
pranašavo, kad Glos Ludowy neatsilaikys. 
Bet jis atsilaikė, ir atsilaikys, nes drūčiai 
susirišęs su CIO unijomis, ypač auto dar
bininkų .unija.

Mūsų Vilnis ir Laisvė šiemet stipresnės, 
negu kada nors praeityje. Abudu mūsų 
dienraščiai perkasi naujas moderniškiausias 
linotype mašinas.

Kodėl mes pajėgiam pakelti tokias dide
les išlaidas? Todėl, kad mūsų dienraščiai 
nėra kelių akmenų nuosavybė, bet platus vi
suomeniškas reikalas. Mūsų dienraščiais 
rūpinasi tūkstančiai žmonių. z

♦ ■ ; ■' i • L
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Madrido Frontas
Nuo liepos pradžios iki 

dabar eina dideli mūšiai į 
vakarus nuo Madrido, tai’ 
yra svarbiausiame karo 
fronte. Liepos pradžioj liau- 
diečiai uždavė kelis smūgius 
fašistams tarpe Getafa ir 
EI Escorial atmesdami fa
šistus bent 10 mylių atgal. 
Liaudiečiai užėmė Quijor- 
ną, Brunetę, Villanuevą del 
Pardillo ir eilę kitų mieste
lių. Fašistai judfe laikė per 
kelis mėnesius ir buvo įsi- 
fortifikavę. Liaudiečiai už
davė didelius smūgius fašis
tams ant žemės ir ore. Iki 
liepos 15 dienai liaudiečiai 
baigė savo ofensyvą ir grie
bėsi apdrūtinti užimtas po
zicijas, nes žinojo, kad fa
šistai pradės kontr-atakas, 
kad atsiėmus tas pozicijas.

Su liepos viduriu fašistai 
jau turėjo 30 mylių fronte 
bent 200,000 karių. Čia jie 
sutraukė maurus, maurų 
raitariją, kanuoles, apie 400

sius, bet kituose mūšio pun
ktuose buvo sulaikyti. Nuo 
23 d. iki 27 dienos eina di
deli mūšiai į šiaurės nuo 
Brunete, už Quijorna ir ki
tus plotus, kuriuos pradžioj 
liepos liaudiečiai atėmė nuo 
fašistų. Liepos 25 ir 26 die
nomis mūšiuose dalyvavo 
apie 250,000 karių iš abiejų 
pusių. Čia buvo paleista 
darban ir raitarija. Fašistų 
atakos sulaikytos. Jeigu 
liaudiečiai išlaikys tas teri
torijas, kurias jie liepos 
pradžioj užėmė, tai įvyks 
kare persilaužimas. Fašis
tams pritarianti spauda 
kelis kartus padidina fašis
tų laimėjimus ir šaukia: 
“didžiausia pergalė.” Nieko 
panašaus jie nelaimėjo.

Kiti Frontai
Ispanijos kare, kada vie

name fronte eina dideli 
mūšiai, tai tuom kartu ki
tur jie aptyla. Bet šį kartą 
matėsi kiek didesnis veiki
mas ir kituose frontuose.

lėktuvų, gavo iki 20,000 Ita- Cordoba fronte fašistai pa- 
lijos naujos armijos, vokie- nešė didelius nuostolius, nes 
čius fašistus ir kitas savo iš ten į Algeciras pribuvo
gaujas. Liepos 18 dieną su
kako metai nuo fąšitų su
kilimo. Prieš tai jie pradėjo 
pasiūt u si as atakas ant 
Quijorna, Brunete, Villanu
eva del Pardillo ir Madrido. 
Mūšiai ėjo kelias dienas. Iš 
abiejų pusių buvo paleista 
darban kanuoles, tankai, 
lėktuvai, šarvuoti trauki
niai ir kiti ginklai. Ore fa
šistai kelis mūšius pralai
mėjo. (Apie tai jau buvo 
skyrium rašyta “L.”). Iki 
■20 dienai liepos išsisėmė fa
šistų atakos, liaudiečių kul- 
kasvaidininkai, lėktuvai ir 
kanuoles ištaškė fašistų jė
gas. Vien Brunete fronte 
fašistai naudojo atakoms 
iki 40,000 karių. Bet nelai
mėjo. Čia fašistai neteko 
virš 2,000 užmuštais ir 
bent 10,000 sužeistais. Abel- 
nai Madrįdo fronte iš abie
jų pusių buvo įtraukta iki 
500,000 (pusės miliono) ko
votojų. Kelių dienų mū'šius 
fašistai pralaimėjo, nes 
liaudiečiai atlaikė tik kelias 
dienas prįeš tai užimtas po
zicijas.

Dvi dienas fašistai vėl 
traukė naujas jėgas. Ore 
jie .nedrįso daugiau pasiro
dyti. Bet Vokietijos, fašis
tai prisiuntė jiems naujų 
orlaivių, greitesnių. Italijos 
fašistai vėl pristatė naujų 
karo jėgų. Su 23 d. liepos 
fašistai pradėjo naujas ata
kas. Po didelių mūšių fašis
tai atsiėmė iš liaudiečių 
Brunete miestelio griūvė-

virš 1,000 fašistų kareivių 
sužeistų.

Fašistų kruiseris “Cana- 
rias” bandė bombarduoti 
Barceloną, bet užpultas 
liaudiečių lėktuvų turėjo 
nešdintis. Liaudiečiai 12 d. 

, liepos pradėjo puolimą Ara- 
! gono fronte ir prisiartino 
■ arčiau prie Saragossa mies- 
i to. Terulio fronte fašistai 
pasistūmėjo giliau, ilginda- 

I mi savo kišenių. Fašistai 
pradėjo girtis, kad jie čia 
yra Albarracin srityj ir at- 
kirs Valenciją nuo Barce- 
lonos. Žinoma, tai tuščias 
jų pasigyrimas, nes jie ten 
neturi užtektinai jėgų.

Amerikiečių Batalionai
Už Ispanijos demokrati

ją, žmonijos laisvę, prieš 
barbarišką fašizmą kovoja 
tūkstančiai amerikiečių, jų 
tarpe nemažai ir lietuvių. 
Jau dabartiniuose mūšiuose 
dalyvauja du amerikiečių 
batalionai Lincolno ir 
Washingtono batalionai. 
Trečias batalionas sudaro
mas, kuris bus pavadintas 
arba Pine arba Thomas 
Jeffers on vardu. “New 
York Times” koresponden
tas Herbert L. Matthews 
atiduoda amerikiečiams di
delį kreditą, kad jie labai 
sugabiai kariauja.

Aviacijos Veiksmai
Orlaiviai nuolatos smar

kiai veikia ir liaudiečių la-; 
kūnai parodo didžiausio su-

gabumo. Tarpe liepos 12-18 
mūšiai jau buvo aprašyti. 
Vien liepos 18 d. fašistai 
neteko 29 lėktuvų, o liau
diečiai 4 oro mūšiuose. Šį 
mėnesį iki liepos 20 liaudie
čiai vien oro mūšiuose buvo 
numušę virš 60 priešo lėk
tuvų. Fašistai, neišlaikyda
mi oro mūšius su liaudie
čių lėktuvais, vis praktikuo
ja žmogžudžių darbą — 
bombarduoja miestus ir žu
do civilius gyventojus. Lie
pos 20 d. jie bombardavo 
Tarragoną ir Barceloną, 
kur 110 žmonių sužeidė ir 
apie 50 užmušė. Tą pat die
ną liaudiečių lėktuvai su
naikino 20 trokų su fašistų 
kareiviais ties Cebreros ir 
skaudžiai bombardavo ir iš 
kulkasvaidžių mušė fašis
tus apkasuose.

Liepos 21 d. liaudiečių 
lėktuvai pradėjo veikti ir 
Baskijos fronte bombar
duojant fašistų apkasus. 
Liaudiečiai pranešė, kad 
Katalonijoj jų fabrikai 
kiekvieną dieną pagamina 
po tris karo lėktuvus.

Liepos 22 d. liaudiečių 
lėktuvai energingai veikė 
bombarduodami f a š i s t us 
ties Coruna, Colmenar Vie
jo ir kitur. Fašistai bom
bardavo Quintanar de la 
Orden, kur ant civilių žmo
nių namų numetė 400 bom
bų.

Liepos 25 d. fašistai vėl 
bombardavo Barceloną, 65 
žmones užmušė, 150 sužei
dė, o paskui liaudiečių lėk
tuvai nuvijo. Liaudiečių 
lėktuvai skaudžiai bombar
davo fašistų apkasus. Liau
diečiai numušė tris fašistų 
lėktuvus, du greitus “Fiat” 
ir “Heinkel” ir vieną bom- 
banešį “Dornier” (vokišką).

Liepos 26 d. liaudiečiai 
numušė. 5 fašistų lėktuvus 
ir patys neteko 1. Numušta
me vokiečių “Dornieryj”, 
greitame dviejų motorų 
bomberyj, suimta trys vo
kiečiai lakūnai. Jie'prisipa
žino, kad pribuvo iš Vokie
tijos per Romą viduryje šio 
mėnesio.

Liepos 27 d. liaudiečių 
lėktuvai išlaimėjo kelis oro 
mūšius. Jie numušė 5 fa
šistų lėktuvus, o patys ne
turėjo nuostolių. Numušta 
bomberis “Junkers”, kitas 
“Junkers” sudegintas ore, 
vieną fašistų bomberį nu
mušė liaudiečių priešorlai- 

,vinės kanuoles, vieną priešo 
.bomberį numušė liaudiečių 
bomberis ir vienas fašistų 
greitas lėktuvas nušautas.

Arklines lenktynes Hippodrome, Mask voj, i kurias sueina tūkstančiai maskvie
čių pasižiūrėti. Tačiau Sovietų Sąjungoj arklių lenktynes nėra paremtos “gem- 
blininių,” kaip Amerikoj.

Pas kapitalistus yra kitaip. Didžiuma jų 
Skaitytojų žiūri į tuos laikraščius, kaip į 
visai jiems svetimus. Kuomet keli Hearsto 
dienraščiai nesenai užvertė kojas, tai nei 
lapė nesuĮojo.r Bet, daleiskime, kad Daily 
Worker’iui būtų bėda. Ąkįemirkoj tūkstan
čiai žmonių sumestų kad ir šimtą tūkstan
čių dolerių, nes Da/ily Worker yra jų my

limiausias drangas, jų reikalų gynėjas, 
štai kodėl mūsų spauda ne tik pasilaiko, bet 
vis labiau šakojasi, vis labiau stiprėja.

“Vilnis” ragina mūsų draugus ir prie- 
telius saugoti savo spaudą, “kaip savo 
locną akį,. mylėkim j ą, Stiprinkim r j ą!”

Kas Naujo Kitur?
Sovietų Sąjunga džiau

giasi, kad aliejaus ir an
glies pagaminime atsistojo 
pirmutinė prie . Jungtinių 
Valstijų, visas kitas šalis 
pralenkdama. Javų derlius 
labai geras. Maskvoj spor
to parade dalyvavo 100,000 
jaunų vyrų ir merginų. 
Maskvoj gražiai sutikta pir
mieji lakūnai Čkalovas, 
Baidukovas ir Beliajavas, 
kurie perskrido Šiaurių Po
lių ir atskrido į Ameriką. 
Tuo kartu Jungtinėse Vals
tijose vieši antra Sovietų 
lakūnų grupė su Gromovu 
priešakyj, kurie atliko il
giausią pasaulyj oro kelio
nę.

Ispanijos fašistai buvo 
suėmę Sovietų laivą “Vale
rijau Avanesov”, bet pa- 
liuosavo.

Vokietijos fašistai prita
ria Japonijos karui prieš 
Chiniją. Jie susirūpino, kad 
eina tarpe jų ir Lenkijos 
niovynės už Sileziją. Hitle
ris pasirašė su generolu 
Franco sutartį, pagal kurią 
jam perduodama daug Is
panijos metalo. Siunčia ka
ro lėktuvus ir kareivius 
Francui į pagelbą.

Italijos fašistai dūksta 
prieš. Ispanijos liaudį ir vis 
daugiau siunčia kareivių. 
Iš Ispanijos į Gaetą prie
plauką parvežė 800 sužeistų 
fašistų Bilbao fronte. 3,000 
Italijos kareivių vėl išlipo 
Ispanijoj, Cadize, fašistams 
į pagelbą. Vokietija ir Ita
lija didelėmis kanuolėmis 
apdrūtino Gibraltaro perla- 
ją sudarydamos Anglijai 
didelį pavojų.

Francijos valdžia susirū
pino, kaip atsispirti prieš 
Italijos įsigalėjimą Vidur
žemio Jūroj, nes tas sudaro 
pavojų Francijos koloni
joms Afrikoj. Liepos 14 d., 
minint Bastilijos paėmimą 
Paryžiuj suruošta didelis 
armijos ir 600 karo lėktuvų 
paradas.

Anglijos imperialistai vėl 
išgalvojo visokius naujus 
planus Ispanijos reikalais, 
kad tik fašistams pagelbė
jus. Tuom kartu Ispanijos 
fašistai rodo jai iltis. Lie
pos 15 dieną jie šaudė į 
anglų laivą “Molton”, o lie
pos 18 dieną pagriebė an
glų laivą “Gandeles ton 
Castle.” Generolas Franco 
atmetė Anglijos pasiūlymą 
ištraukti iš Ispanijos “liuos- 
norius,” nes jis be Vokieti
jos ir Italijos “liuosnorių” 
negali kariauti. Anglijos 
užsienio ministeris Ėden 
įspėja Italiją, kad negalės 
pakęsti perdidelį Mussolinio 
įsigalėjimą Viduržemio Jū
roj.

Kitur: Jungtinės Valsti
jos dar užsakė 10 didelių 
keturmotorinių “B o ening” 
bomberių, kas atsieis $3,- 
708,002. Washingtono val
džia atsisako duoti lakūnui 
Jimmie Mattern leidimą 
skristi per Šiaurių Polių į 
Sovietus, nes veikiausiai ne
pasitiki pasisekimu. Lenki
joj vis dar eina skandalas 
dėl Pilsudskio lavono. Por
tugalija remia Ispanijos fa- 

I šistue visais garais. Rumu- 
, nija prieplaukoj Constanza 
i sulaikė Švedijos laivą “Lo- 
i lą,” kuris, sakoma, vežė Is- 
I panijos liaudiečiams ginklus 
iš Lenkijos. Jugoslavijoj ei
na didelis skandalas religi
jos reikalais. Ten yra 6,- 
000,000 stačiatikių, 5,000,- 
000 katalikų ir 1,500,000 
mahometonų.

Chinija ir Japonija. Veik 
nuo pat liepos pradžios ei
na tarpe jų neoficialįs ka
ras. Chinija pirmu kartu 
rinitai pradėjo priešintis 
Japonijos i m p e nalistams. 
Jeigu Ką^as bus išprovo
kuotas, tai Japoniją gali 
nudegti nagus. Anglija su- 
sirupfno tais įvykiais. Jung-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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BOSTONO ŽINIOS
RADIO

šios savaitės radio progra
ma per stotį WORL, 920 kilo
cycles, randasi tarp stočių 
WHDH ir WBZ, 9:30 iki 
10:00 vai. ryto bus sekanti:
1— Trijų žvaigždžių orkestrą

iš Hudsono.
2— Jieva Sidariute, dainininkė 

iš Hudsono.
3— Kalbės Dr. Juozas Sey- 

mour-Landžius.
Prašome parašyt laiškelį ar 

atvirutę i stotį WORL, Lithu
anian program, Boston, Mass., 
pranešdami, kad norite išgirsti 
kokią dainą ar muziką.

Steponas Minkus,
garsintojas.

Dienos Klausimu
Ką Turim Daryti?

Šioj vietoj, aš noriu pada
ryti keletą pastabų dėl mūsų 
judėjimo trūkumų.

Kad būtų pasekmingai dar
bas varomas, kad neštų naudą 
darbininkų klasei, kuri randa
si prislėgta po išnaudotojų 
žiauria priespauda — mes pri
valome dažnai nagrinėti, ana
lizuoti savo veikimą ir moky
tis. O tai reiškia: perkratyti 
praeities darbus, jų klaidas ir 
geriausias puses; kokius vai
sius davė praeitis ir ką mums 
duoda dabartis.

Mano manymu, praeity mes 
darėme daug klaidų. Kodėl? 
Todėl, kad nemokėjom tinka
mai darbo dirbti. Bet, gyveni
mas — mokykla. Gyvenam ir 
mokinamės (bent taip turėtų 
būti, bet, anaiptol, taip nėra: 
vietoj progreso, kiti regresuo
ja, žengia atgal). Padarytų 
klaidų praeity — nedarykim 
dabar!

Kad mes, dirbdami nuošir
dų darbininkišką darbą, dar 
neturim su savim minias, tai 
mūsų veikime kas nors nege
ra, — ko nors trūksta. Taigi, 
šituo ir turim susidomėti.

Pirmoj eilėj turim pradėti 
nuo savęs, t. y. nuo tų, vadina
mų vadų, veiklesniųjų. Toliau 
eisim prie kitų ir prie tokių 
tipų, arba “draugų,” apie ku
riuos as minėsiu žemiau.

Mano supratimu, pirmoj ei
lėj reikia mums daugiau pasi
šventimo. Reikalinga organi
zacinė disciplina. Mokėkim ir 
norėkim tvarkyk organizacijas 
planingai. Jei ką nusitariam, 
būtinai praveskim gyveniman. 
Tada turėsime gerus vaisius. 
Tada mūsų organizacijos 
augs. Tada mūsų judėjimas 
plis.

Bet, sakau, pradėkim nuo 
savęs. Dabar pas mus kaip 
yra? (Kalbu apie So. Bosto
ną, bet, manau, tokių dalykų 
yra ir kitur.) Sakysim, drau
gas ar draugė įeina valdybom 
šaukia susirinkimą, bet pats ne 
ateina laiku. Ar tai pateisina
ma? Kaip į tai pažiūrės sim- 
patikai, nauji draugai, kurie 
susirinkimus lanko? Aišku, jie 
atšals ir gal mes jų vėl nusto
sime.

Antras pas mus netikslus 
dalykas, tai įprotis susirinki
muose prikepti daug sumany
mų, nutarimų. Bet kuomet at
eina laikas vykdyt juos gyve
niman, tai retą kurį įvykdom, 
arba neįvykdom nei vieno.

Argi čia mūs ne klaida? 
Geriau mažiau užsibrėžkim 
darbų, bet juos įvykdinkim 
gyveniman. Tuomi išpildysim 
savo prižadą. Nebūsim sau 
melagiai.

Dabar, truputį apie “drau
gus.” Mes turime tokių “drau
gų,” kurie užsiima, ir tame 
randa pasitenkinimą, kad da
ryti užmetimus veiklesniems 
draugams ir jieškoti pas juos 
klaidų.

žinoma, mes darom klaidų. 
Ir visi jas daro. Bet vyrai yra 
tie, kurie savo klaidas patai
so. Nagi jūs, mūs “kritikai,” 
ar klaidų nedarot? Darot, vy
rai, ir dargi jų netaisot. Jei 
taisytumėt, tai stotumėt į or
ganizacijas, visi sykiu veiktu
me ir gal klaidų išvengtume. 
Bet pašaliais kandžioti, ban

dyt pakišt koją veiklesniems, 
labai ir labai negražus darbas. 
Ir tie vyrukai bando save va
dinti dar progresyviais! Kai 
kurie gyrėsi esą buvę dide
liais veikėjais dar caro laikais.

Jeigu mūsų kokios nors pro- 
gresyvės organizacijos paren
gimas yra su įžanga, žiūrėk, 
mūsų draugų “kritikų” nei 
vieno. Bet prie kazyrų turi 
laiko kas vakarą praleisti.

Man net gaila tų žmonių! 
Jie tiek užšalo, surambėjo, 
ant darbininkiškų reikalų su 
ranka pamojo, kad, rodos, 
darbininkų klasės ir jų sykiu, 
gyvenimas — rožėmis klotas, 
nieko nereikia nei atimt, nei 
pridėt.

Visą tai pasakiau ne iš pyk
čio. Tiesa, tos rūšies žmonių 
čia ne^ daugiausiai. Bet smagu 
būtų, kad ir tie draugai susi
lietų į vieningą šeimyną.

Lauksim. >k,
M. Tylūnas.

Prisiminus
Liepos pradžioj So. Bosto

ne lankėsi’ vyskupas Reinys. 
Buvo jis visur. Buvo ir varga- 
mistrų “seime,” ir kuknrdų 
prisisegęs nešiojosi. Buvo jis ir 
jų koncerte ir kalbėjo ant 
“steičiaus.”

Ir kalbėjo jis visai ne taip, 
kaip “ganytojas,” kaip vysku
pas, net ne taip, kaip kunigas. 
Kalbėjo, kaip paprastas žmo
gelis. Pasakė, kad Lietuva da
bar labai graži, bet Amerika 
jam dar gražesnė esanti.

Lietuvoj viskas auga, kaip 
ant mielių. Ir tikėjimas, Atei
tininkai išlaikė lietuvybę. At
eitininkai (tai taip, kaip mūsų 
vyčiai) iškovojo Lietuvai ne
priklausomybę. Ateitininkai 
viską atgimdysią Kristuje (va
je, vaje...).

Ir činauninkai Lietuvoje da
bar religingi. Nes . . . Lietuvos 
mokykla juos taip išauklėja. 
Pirmiau, rusų mokykloje, jie 
subedievėdavo.

Ir mizernas dabar Reinys, 
prisiminus man jį Lietuvoje 
esant ministeriu ir paskui vys
kupu.

Ten galingas, kaip perkū
nas. žodžiais šaudė, kaip per
kūnais. žemė drebėjo bedievius 
keikiant. Minios klūpėjo jam 
praeinant.

čia ... toks mažiukas. Vy
riškos kelinės, trumpas “siū- 
tukas” taip jam netinka... 
Tik ružava po kalnierium 
“manyška” skiria jį nuo mūs 
kunigų.

Ir koks dar prasčiokėlis! 
Sako: “Kviečiu visus atvažiuo
ti Lietuvon. Užeiti ir pas ma
ne. Arba man einant čiupkit 
už rankovės ir pasisakykit, 
kad jūs amerikietis.” Esą, aš 
visų neatsiminsiu ir nepažin
siu, bet tai niekis.

Sov Bostonas manot bile 
kas? “Laik fon!” Pas mus su
sirinkęs buvo vargamistrų 
“seimas!” Aha!

“Laisvė” anąsyk stebėjosi, 
ką gi tokis “seimas” gali nu
tarti? O aš pastebėjau, kad 
vargamistros turi svarbių pro
blemų. Būtent, kaip geriau, 
klebonams įtikti, kad tie neiš
vytų vieną kitą “šėko rami.”

HUMBERTO GALLEANI, 
12-tos Tarptautinės Briga
dos (Ispanijoj) majoras. 
Dabar sugrįžęs į Ameriką 
sako prakalbas apie Ispani
jos respublikos reikalus.

Aš tokią išvadą padariau 
pabuvojęs jų koncerte.

Pirmoj elėj sėdi klebonai. 
Viens, du, trys, bala žino, kiek 
ten jų buvot Išeina vienas iš 
vargonininkų dainuoti. Tai jau 
kad pradės kloniotis klebo
nams, rodos kakta žemę pa
sieks. O jau kaip išėjo vieno 
klebono gaspadinė dainuoti, 
tai ko tik neatsiklaupė ant ke
lių.

čia man ir prisiminė caristi- 
nės Rusijos motina, kuomet ji 
savo mažam vokeliui į galvelę 
kalė: “Nyže tonenkoj travy- 
nočki ty golovušku svoju klo
ni.”

Koncerte, be vargonininkų, 
dar dalyvavo vienas kitas ir 
pašalinis solistas. Vienas naba
gas taip susikompromitavo, 
kad baisu žiūrėt. Ir aiškiai 
matėsi kas tai tokio nesuderi
namo tarp akompanisto ir so
listo. Sakoma, kad akompanis- 
tas tyčia “nunakino” solistą, 
kam tas kai kada dainuoja 
Minkų radio pusvalandy.

Ne taip senąi kleb. Vir- 
mauskas iškeikė parapijonus, 
kad tie važiuoja į bolševikų 
piknikus.

Bet mūsų korespondento 
buvo “Laisvėje” pažymėta, 
kad iš bolševiko dolerio neiš- 
spjatitų ir kun. Virmauskas.

Ir akurat. Vargonininkų 
koncerto programoje yra “Mū
sų Rėmėjai”, sąrašas. O sąraše 
randam: F. J. Bagočius, Dr. 
A. Kapochy, Dr. J. Pašakar- 
nis, Dr. J. Repshis, W. Šid
lauskas, Dr. A. West ir kiti.

Jei tai vargonininkai kito
kiais reikalais su tais žmonė
mis susidėtų, na tai, brol, ne
ilgai ant vargonų gadzinkas 
giedotum.! Bet čia doleris! 
Doleris kalba—doleris tyli!

Jok Jokūbas.

Dirbam Išsijuosę
Liepos 22- d. mes turėjom 

gražų draugijų atstovų susirin
kimą. Dalyvavo 20 atstovų.

Be eilinių reikalų, svarbiau
siuoju punktu buvo Amerikos 
Lietuvių kongreso, Mass, aps
kričio pikniko reikalai. Jis 
įvyks rugsėjo 5 d. Maynarde, 
Mass. Vose Pavilione. Tai ten 
pat, kur įvyksta “Laisvės” 
draugų spaudos šventės.

Susirinkime nutarta, kad 
kiekviena organizacija, kuri 
prisidėjus prie bendro veiki
mo, duotų piknikui po 4 dar
bininkus. Visų darbininkų ka
pitonu bus B. Kontrimas, su pa- 
gelbininkais A. Dambrausku ir 
J. Burba.

Nutarta užsisakyti 10 busų, 
nes kartu su Cambridge’aus 
manoma tiek pripildyti.

Ig Kubiliūnas laimėjimų ti- 
kietus uoliai paskleidęs tarp 
draugų pardavinėti. Tikietai, 
sako, pasekmingai platinasi, 
nes kiekvienas platintojas, iš
platinęs seriją bilietų, vieną 
gauna dykai (veltui).

Negana to, šiame susirinki
me drg. A. J. Kupstis atsisto
jęs pareiškė, kad tam sobo- 
stoniečiui, kuris išplatins dau
ginusiai tikietų, jis užrašys 
visiems metams “Laisvę”, Jei 
pasitaikytų, kad laimėtojas 
yra jau “Laisvės” skaitytojas, 
tuomet drg. Kupstis užrašys 
“Laisvę” tam, kam nurodys 
laimėtojas. “Pinigais negali 
duoti—pareiškė drg. Kupstis 
—reikia spauda platinti.”

Antram platintojui išplati
nus daugiausiai tikietų, St. Mi
chelsonas pažadėjo “Keleivį” 
visiems metams.

Ir trečiam platintojui iš ei
lės drg. A. Barčius prižadėjo 
užrašyti “Liaudies Balsą” iš 
Kanados, metams.

Tai ištikrųjų gražus darbas 
ir susirinkimas šiems drau
gams katutėmis (plodami) iš
reiškė padėką.

Kitoms kolonijoms reikėtų 
pasekti šis bostoniečių pavyz
dys.

Piknike bus ir kitų dovanų. 
Svarbiausią dovaną mes gavom

LAISVfi

iš kailinių drabužių sankrovos 
F.'J. Fox. F. J. Fox kompanija 
piknikui paaukojo kailinius, 
moteriškų fur coat $300 vertės. 
Ir tuos kailinius laimingoji ar 
laimingasis galės laimėti tik už 
25 centus.

Kaip matote, mūsų vyrai ne
snaudžia. Dirba išsijuosę, kad 
sukėlus šiek tiek pinigų Letu- 
vos demokratijai ginti, bei 
šelpimui tų narsuolių, kurie už 
tą demokratiją kalėjimuose 
rūdyja.

Tikimasi, kad rugsėjo 5 die
na Maynarde sutrauks didelę 
minią žmonių, kurie patys my
li laisvę ir tos laisvės trokšta 
kitiems. J. K. Patrimpas.

SLA PIKNIKAS

Liepos 18 d. Maynarde tu
rėjo savo pikniką SLA 2-ras 
apskritys.

Piknikas, kaip piknikas. Jis 
publikos nesutraukė nei pusės 
tiek, kiek sutraukė “Laisvės” 
piknikas liepos 4.

Draugai Burbai Minėjo Savo 
Jubilėjų

Liepos 10 dieną draugų 
Burbų šeima minėjo savo 25 
metų sukaktį. Susirinko ne
maža svečių, kurie besinnks- 
mindami neužmiršo ir Ispani
jos liaudies karžygių, liejan
čių savo kraują už demokra
tiją ir laisvę. Draugams A. J. 
Kupsčiui ir J. Krukoniui para
ginus, buvo sumesta $12 aukų. 
Draugai Burbos aukavo $1 ir 
taip pat po dolerį davė drau
gai I. Kubiliūnas, A. Barčius, 
M. Krasauskienė ir A. J. Kup
stis. Po 50 centų aukavo 
draugė R. čiuberkienė. K. Žu
kauskas, J. J. Peldžius, P. 
Kubiliūnas, M. Kazlauskienė,. 
M. Gedvilas, A. Jankus ir S. 
Reinardas; dr-gė Julė Reinar- 
dienė, 30c. Po 25 centus au
kavo šie: E. Jurevičienė. J. 
Dobilas, F. Gaidamavičius, F. 
Vaigauskas, E. Peldžiuvienė, 
Sabulienė, C. Jankuvienė, A. 
Dambrauskas, P. Sanack, A. 
Tamulionis ir U. šiurilienė. 
Pinigus priėmė drg. A. Kups
tis ir per “Laisvę” nusiuntė 
Ispanijos demokratijai ginti 
komitetui. ,

Reikia pažymėti, kad drau
gai Burbai So. Bostone yra 
mylimi žmonės. Drg. Jonas 

DIDYSIS “LAISVES” PIKNIKAS
PHILADELPHIJOJE

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėlioj, 5 Rugsėjo-September
1937

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.
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$250 Dovanom prie jžangos Tikieto; Pinna Dovana $100; 2-ra—-$35;
3-čia-$25; 4-rios po $10 ir 10 po $5.

————————————o——_

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

--------- - *------- —

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

a ____________________ __________ _________________—  ——------------------------------------ - —0

A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBA
_ ________________________________________ _______________________________________________________________________ _________________ B

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

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

Burba aktingai veikia veik vi
sose progresyvėse organizaci
jose. Yra taip pat kriaučių 
unijoj viršininku. Su jauna 
dukrele dalyvauja Laisvės 
Chore. Ypač mūsų Jonas pasi
žymėjo kaipo geras organiza
torius Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime ir Ateities žiedo 
mokyklėlės vadovavime. Jei 
ne jis—mes tos mokyklėlės 
būtume visai neturėję.
' Valio, Jonai, Joniene ir vai
kai !

Tikras Draugas.

Protokolas

komi- 
ir M.

komi-

LDS

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
Massachusetts Apskričio Lo
kalių Komitetų Konferencijos

Konferencija įvyko Hudson, 
Mass, liepos 11 dieną, 1937 m. 
sušaukta šio Kongreso Mass. 
Apskričio Komiteto.

Konferencijoj dalyvavo šie 
delegatai:

1) Nuo Apskričio komite
to : St. Michelsonas, K. Bar- 
čienė, J. Virbickas, B. Kontri
mas ir Ig. Kubiliūnas.

2) Worcester vietinio 
teto: M. Sukackienė 
Norkienė.

3) Haverhill vietinio
teto: M. Matonis, P. Pečiuko- 
nis, St. Dambrauskas ir J. Kas
paravičius.

4) So. Bostono vietinio ko
miteto : J. Krukonis, E. čeikie- 
nė ir P. Brazaitis.

5) A. J. Kupstis, nuo Pil. 
Kliubo, So. Bostone.

6) P. Molis, nuo Balso drau
gijos, So. Bostone.

7) A. Barčius, nuo
62 kuopos, So. Bostone.

8) V. Gegužis,
359 kuopos, Dorchester, Mass.

9) P. Kubiliūnas ir J. Gry
bas, nuo Komunistų Partijos 
distrikto.

10) A. Dambrauskas, nuo 
Ūkininkų Sąjungos.

11) Hudson vietinio komi
teto : J. Urbonas, Ch. Urbo
nas, J. Jaskevičius, St. Ku- 
kauskas, V. Grigienė ir St. 
Jankauskas.

12) Sikorskis, nuo ALDLD 
kuopos.

Viso konferencijoje dalyva
vo 28 delegatai.

Konferenciją atidarė Aps

kričio komiteto pirmininkas, 
St. Michelsonas ir į mandatų 
komisiją paskyrė J. Krukonį 
ir A. Barčių. Kol komisija 
darbavosi, pirmininkas trum
poj prakalbėlėj nušvietė kon
ferencijos tikslą ir ką ji turėtų 
atlikti. Išdavus raportą man
datų komisijai, renkamas pre
zidiumas. Į prezidiumą vien
balsiai išrinkti: A. J. Kupstfe— 
pirmininku, M. Matonis—vice 
pirmininku, J. Krukonis — sek
retorium.

Pirmu klausimu svarstoma 
apskričio pikniko reikalai. Ig. 
Kubiliūnas referuoja apie pik
niko parengiamuosius darbus. 
St. Michelsonas siūlo rinkti 
net kelias komisijas, kaip an
tai: biznio komisiją, spaudos 
ir reklamos, radio, programos 
ir bilietų kontrolės komisiją.
J. Jaskevčius raportuoja apie 
piknikų patyrimus ir siūlo iš
rinkti 10 gaspadorių.

Konferencija visus raportus 
ir siūlymus priėmė.

Einama prie rinkimų pikni
ko gaspadorių ir biznio ko
misijos. Vienbalsiai išrinkti 
šie: J. Jaskevičius, Kazlaus
kienė, Sikorskis, Jokšas (jau
nasis), St. Jankauskas, St. Ku- 
kauskas, Kukauskienė, Kazys 
Urbonas ir Kazlauskas.

Spaudos ir reklamos komi- 
sijon išrinkti: St. Michelsonas,
K. Barčienė ir J. Krukonis.

Radio, programos ir tikietų 
kontrolės komisijon išrinkti: 
Ig. Kubiliūnas, P. Kubiliūnas 
ir A. Barčius.

Kyla klausimas, kiek .kartų 
ir kaip ilgi garsinimai duoti 
per radio. Yra pasiūlymas, 
kad per radio garsinti du kar
tu, po $5 kiekvieną. Ir antras 

I pasiūlymas, kad palikti komi- 
nuo SLA sijos žiniai. Palikta komisijos

nuožiūrai, šiai komisijai pa
vesta parūpinti ir garsiakalbį.

Plačiai apkalbėta programos 
klausimas, bet galutinai prog
ramą paruošti palikta komisi
jai.

Pikniko darbininkų klausi
mas. Darbininkus privalo duo
ti kiekviena kolonija, kiek iš jos 
pareikalaus gaspadoriai. Svars
tytas klausimas ar apmokėti 
darbininkams kelionės išlaidas 
iš pikniko pajamų. Nutarta iš 
pikniko pajamų kelionės išlaidų 
neapmokėti.

. Puslapis Trečias

Amerikos 
šaukimo 
apsvars-

Konferencija pageidauja, 
kad spaudos komisija garsintų 
pikniką, tarp kitų laikraščių, 
dar “Tėvynėj” ir “Darbinin
ke”.

Apskričio komitetas siūlo, 
kad įžangos tikietų su išlaimė- 
jimais platintojams būtų duo
damas vienas tikietas veltui už 
išplatintą kiekvieną seriją. Pa
siūlymas priimtas.

Alus- ir kiti produktai imti 
pavesta gaspadorių nuožiūrai.

Skaitomas Apskričio komi
teto, finansų raštininko, W. V. 
Anestos laiškas, kuriame jis 
atsiprašo konferencijos, kad 
negalėjo dalyvauti. Kartu pra
neša, kad dabartiniu laiku 
apskričio kasoje yra apie $127 
pinigų. Laiškas priimtas.
. Svarstoma antro

Lietuvių Kongreso 
reikalai. Visapusiai 
čius, konferencija priėjo, kad 
toks kongresas būtinai reika
lingas šaukti ir tai būtų ge
riausiai šaukti jį 1938 m. 
Scrantone, Pa., kokia pora 
dienų anksčiau prieš Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
seimą. Tuo klausimu Apskri
čio komitetui pavesta konfe
rencijos vardu pagaminti ata
tinkamą rezoliuciją, kurią pa
siųsti Centraliniam komitetui, 
Chicagoje ir paskelbti spaudo
je.

Šiuomi konferencija baigta 
valandą po pietų.

J. Krukonis, 
Konferencijos Sekretorius.

Kiek vėliau 
atvyko nuo 

Mass., vietinio

4

PASTABA: 
konferencijon 
Cambridge, 
komiteto dar du atstovai, bū' 
tent: Marijona Stašys ir Vla
das Stašys. Tokiu būdu kon
ferencijoj dalyvavo 30 dele
gatų.

J. Krukonis.
> 9 V

ėįi9
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Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 

parėm, krikStynom ir kitokiem , 
reikalam

f 402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
n
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LIETUVOS ŽINIOS Ii priversti pasitraukti. Chi- 
nijos-Japonijos karas gali 
būti didejis ir įtraukti kitas 
šalis. Pasaulis dega iš dvie
jų galų—Ispanijoj ir Chini- 
joj.

D. M. š.

DIDELI MŪŠIAI 
ISPANIJOJ

damas save Weldonu, pardavė 
Shenermanui tą mašineriją, 
kaipo “scrap iron.” Tai žn^taj 
gelis, norėdamas pralobti, paS 
puolė į hpdą, prarado $175 ir 
dar reikės atsiteisti už suar
dytą mašineriją.

vedimas kainuoja mažiausiai 
$1,000. .• Sulyg kontraktorių 
prana£a4|frno, ^Pennsylvania 
gelžkelio kompaitija dėlei šios 
transportacijos biznio užval
dymo man® prakišW'apie pu
sę miliono dolerių.

New Jersey Central kom
panija, tai bene bus mažiau
sia gelžkelių kompanija, bet 
h.i valdo milžiniška Baltimore 
-Ohio.

dyt pasus. Albužis pasą turė
jo, tai jį užpuolikas paleido, o 
Narmontą sulaikė ir varėsi 
keliu neva į Kretingą. Kelio- 
liką žingsnių pasivaręs ir Al- 
bužiui toliau pavažiavus, “vir
šininkas” ėmė daryt pas Nar
montą kratą—jieškoti ginklą. 
Bekratydamas iš vienos kiše- 
nęs ištraukė 160 lt., o iš ant
ros 4 lt. 5c et. Sako, pinigus 
atiduok ir ryt rytą ateik į 
Tauragę pas apskrities virši
ninką atsiimti.

Narmontas, supratęs, kad 
užpuolikas nėra joks viršinin
kas, o paprastas plėšikas, 
puolė jį ir pradėjo grumtis* 
Narmontas plėšiką parsimušė 
ant žemės ir, įkišęs ranką ki
šenėn, atsiėmė iš jo atimtus 
160 lt. Narmontas grumdama
sis šaukė pagalbos, bet pagal- 

! iš niekur nesulaukė, nes

KLAIPĖDA
46 Čekoslovakų Mokytojai 

Klaipėdoje
Liepos 6 dieną lankėsi Klai

pėdoje 46 Čekoslovakijos mo
kytojų ekskursija, vadovauja- ■ 

mokytojo František Mo- mįnęS nelegalius atsišaukimus 
žiš. Tai daugiausia pradžios jr juos platinęs ūkininku tar- 
mokyklos mokytojai, yra ir pe 
keli gimnazijos mokytojai. Iš Jam taip pat prikišama, 
atvažiavusiųjų yra 3 slovakai, kad jis pernai rugp 22 d pa_ 
visi kiti čekai. I degęS buv. ministerio p. Alek-
. Ekskursija Klaipėdoj buvo sos Lakinskų dvaro javų kn
iaukiama liepos 5 dienos va- gįus ir sudeginęs apie 60 veži- 
kare, tačiau jie pateko į Page- my laukuose sukrautų javų. 

Pernai rugp. mėn. Kalvari
jos vals. Trakiškių km. rasta 
nusmaugta M. Rutehoniene. ~
Rutelionių kluonas buvo pa- zM z^ t ei 1^Mciicilrni nnriA/vrt Izn

' monto ištrūko, nes Narmontui 
ne taip svarbu buvo plėšiką su
laikyti, kaip atsiimti 160 lt. 
Grumtynių vietoje Narmontas 
rado plėšiko pamestą laikro
dėlį ir kepurę. Laikrodėlį Nar
montas pasilaikė sau už neat
siimtus 4 n 35 et. ir besigru
miant drabužių sudraskymą. 
Narmontas su Albužiu polici
jai apie šį užpuolimą nieko 
nepranešė.

Po valandos plėšikas išėjęs 
iš miškelio, į kurį nuo Narmon- 

i to buvo pabėgęs, užsuko į 
1 Ruklių km. pas ūkin. Pr. Mon- 
■ trimą, .kur belsdamasis į lan- 

XZ y -Z XZ A A XZ AAAAAAAA A A. A A XZ A. VZ i . . 9 . .
ję suimti, tai tol atsišaudė ir 8’ą jr dyris pasivadino gps- 
nepasidavė, kol buvo sužeistas ! vlJ’^ni^u‘ Įsibnovęs į 
į šoną. Taigi, jis kaltinamas ir v1(Fį, Lescmskis kaišiojo, re- 
už pasipriešinimą policijai vei- v°lvel’į išgąsdintiems ūkinin- 
ksmu, einančiai savo pareigas. i<am8 Prie veidų, jieskojo ne- 

Grigaliauskas kaltinamas, Ya 0 radęs 7 lt. pasi-
kad jis padėjęs Maurušaičiui ir ėjo antro kaimyno ^api- 
nelegalius atsišaukimus ga- piešti, bet čia kilo triukšmas 
minti. !ir Plėšikas

Iš pradžios šioje byloje kai- ga
unamaisiais buvo patraukti 
septyni asmenys, bet dėl kitų 
kaltinimas nutrauktas.

Liudytojų tarpe šioj byloj 
figūruoja ir buv. ministeris 
Aleksa.

laukiama liepos 5 dienos va-‘ 
kare, tačiau jie pateko į Pagė
gius nesuderintu traukiniu, ir 
jiems teko Pagėgiuose laukti 
ryto. Ten jais pasirūpino Pa
gėgių muitinės valdininkai ir 
kariuomenės dalinio vadovybė.

ŠAKIAI
Brangūs Pašarai

šiemet šakiuose ir apskr. 
dėl ilgai buvusių sausrų, yra 
blogas pašarų derlius ir todėl 
jaučiamas didelis trūkumas ir 
brangumas.

Vandens “Badas”
Dabartiniu laiku įvairiose 

Šakių apskr. vietose, ypač Ki
dulių, Gelgaudiškio ir kt. vals
čiuose, jaučiamas tikras van
dens “badas.” Daugelio ūki
ninkų išdžiūvo šuliniai ir kū
dros, ir net upeliai. Net ir se
nesnieji žmonės nepamena to
kio sauso pavasario ir vasa
ros, kad reiktų vandenį vežtis 
už 1-3 km. žmonės sugaišta 
daug brangaus vasaros laiko ir 
nekantraudami laukia lietaus.

Prasikerta Duonai Rugių
Pernai esant blogam žiem

kenčių derliui, daugelis šakie
čių ūkininkų turėjo beveik vi
są žiemą pirktis duoną. Tat 
dabar, kaip teko pastebėti, 
yta ūkininkų, kurie neturėda
mi pinigų rugiams pirkti, jau
prasikerta šių metų rugių der- _ , .. vv. . .
liaus, nors jie* nėra tinkamai Lenkijos PdietlS^ LescinsklS, 
subrendę.-

Teisia Ūkininkus.
Kariuomenės Teisme yra 

viena didelė Aleks. Maurušai- 
čio ir Kosto Grigaliausko byla, 
kuri bus sprendžiama liepos 
20 d.

Maurušaitis kaltinamas ga-

degtas ir visiškai sudegė. Bu-' 
vę mėginta padegti Rutelionių 
ir grįčią ir lova su lavonu jau 
buvus pradėjus degti, bet žmo
nės grįčią užgesinę.

Šis nusikaltimas, tai yra vie
nas sunkiausių, taip pat priki
šamas Maurušaičiui.

Tų pačių metų liepos 5 d. 
Kalvarijos vals. Kreivosios km. 
atėjo trys vyrai į pieninę ir 
reikalavo 300 lt. Maurušaitis 
kaltinamas, kad ir tame už
puolime dalyvavęs.

Jlugp. 27 d. Maurušaitį 
Kalvarijos vals. Triobiškių į 
km. Botyriaus grįčioje apsto-' 
ję per 20 policininkų ir norė-i 
ję suimti, tai tol atsišaudė ir

išgąsdintas, pabė-

Greitu laiku miesto gyven- 
pagerinimo

“Board of 
vienbalsiai 
vadinama 

reiškia bus

tojai susilauks 
transportacijos.

Liepos 22 dieną 
Works” mitinge, 
tapo užgirta' taip 
“belt bus route,”
įvesta busų linijos į viso mies
to dalis.

Dabartiniu laiku, važiuo
jant į Bay way iš Porto, reikia 
kelius busus mainyti; sulyg 
naujo plano, galės nuvažiuoti 
į visas miesto dalis be jokio 
persėdimo.

Pasivadinęs Apskrities Vir
šininku, Žemaitijoje

Plėšikavo
Prieš kurį laiką žemaičių 

krašte buvo sulaikytas Lenki
jos pilietis, be nuolatinės gy
venamos vietos, Bronius Leš
činskis, 23 metų amžiaus. 
Leščinskis Kretingos apskrityj 
padarė nepaprastų triukų.

Trakų apskr. viršininkas 
Leščinskį buvo nubaudęs 15 lt. 
arba 3 paromis arešto, o baus
mę atlikęs jis turėjo būt iš
tremtas per administracijos L 
niją. Leščinskis buvo laiko
mas Kartenos, Kretingos aps
kričio, valsčiaus daboklėje. 
Nors ir trumpą laiką Leščins
kis tebuvo Kartenos daboklė
je, bet spėjo su daboklės sar
gu Petru Talmantu susibičiu
liauti: Talmantas, prižiūrėda
mas Leščinskį, laikė daboklės 
duris atidaras ir Leščinskis, 
kur norėjo, vaikščiojo.

Vieną dieną daboklės sar
gas Leščinskį pasikvietė į savo 
butą ir pradėjo su juo vai
šintis, gerti degiinę. Sargas, 

Per sieną gabena tik seni,! įsigėręs, pasiėmė revolverį ir 
patyrę kontrabandininkai. Su pradėjo demonstruoti, kaip jis 
tokiais sunku ir policijai kovo-! užtaisomas, kaip šaunama ir 
ti, nes jie gudriai sugeba mas
kuoti savo pėdsakus. Pavyz
džiui, dieną priperka prekių, 
pasiima tinklą ir ateina į Ne
muną žvejoti. Kartu su tink
lais atsineša “ryšulį.” Bežve- 
jodamas jį “nuskandina.” Tik 
neamžinai. Ryšulys pririšamas 
prie kabelio, kurio vienas ga
las antram krašte nuskandin
tas. Sutemus, eina berniukas 
Nemuno krantais pasivaikščio
damas. Vaikščiodamas paseka 
sargybinius ir “geram mo
mentui” esant pasiima siunčia
mą “dovaną” iš užsienio. Kar
tais policija ir tokias gudrybes 
suseka.

Čia įvairiais būdais nešama. 
Sukama sviestas apie pilvą, 
(tik vasarą tirpsta) šilkai apie 
kertas, gi mašinėlių akmenėliai 
įsiuvami drabužių atlapuose, 
sagose ir p. Smulkią kontra
bandą daugiau, sako, neša 
“aukšto rango” žmonės.

Kontrabandos keliu dau
giausia iš Vokietijos į Lietuvą 
perneša šilkų, degamų maši
nėlių, eterio ir įvairių gėrimų.

Kontrabandininkų Gudrybės
Tiek Lietuvos pasienis, tiek 

Vokietijos yra stropiai saugo
mas. Su kontrabanda kovoja
ma visu griežtumu :• stovi dvi 
pasienio sargybų linijos. Ro
dos, nė uodas negali nuskristi 
j ąntrą pusę be kontrolės ži
nios. Be to, kontrolei padeda 
ir Nemunas. Nemuno žemupys 
yrh gilus ir platus; tik geras 
plaukikas gali perplaukti, bet 
su prekėmis pereiti — neįma
noma. Valtimi plaukti — tie
siog policijai “į nagus” patek
ti, nes krantai suagomi polici
jos. Tamsiomis naktimis ap
šviečiama prožektoriais. Bet 
ir tokiai apsaugai* esant kon
trabanda vis dėlto eina į abi 
pUŠes. I Vokietiją sviestas ir 
mėsa, o j Lietuvą — eteris ir 
kita. Ir policija sulaiko kon
trabandos daugumą ne per sie
ną einant, bet viduje, kelioli
ka kilometrų nuo sienos, per
duodant tarpininkams.

Po tų apiplėšimų Leščinskis 
Kretingos apskrityj slapstėsi 
dar tris mėnesius, kol polici
jos buvo sulaikytas. Kadangi 
Leščinskio revolveris buvo be 
šovinių, tai ginklu jis tik gąs
dindavo , kol ginklą iš jo atė
mė pil. Bidva ir atidavė poli
cijai. Leščinskį areštavus Nar
montas grąžino ir laikroduką 
už “skolą” iš plęšiko pasilai
kytą.

• Šiaulių, apyg. teismas Leš
činskį pripažino kaltu ir nu
baudė ketvertais metais sunk, 
darbų kalėjimo.

Leščinskis, apyg. teismo 
sprendimu nepatenkintas, pa
davė Rūmams apeliacijos 
skundą, kuriame rašo, kad jis 
nusikaltęs pirmą sykį, būda
mas girtas (daboklės sargo 
nugirdytas), plėštmus padaręs 

VT | nesąmoningai, esąs jaunas 
1-' dar, tai prašo pasigailėti h* 

bausmę sušvelninti.

Kadangi šiuo laiku ant 
“scrap iron” (senų geležų) 
reikalavimas yra platus dėl 
karo reikmenų, tai nekurie 
gudruoliai naudojasi jTroga už
dirbt, gerus pinigus.

Tūlas Benjamin Shenerman 
iš Newark, N. J., nupirko ke
lių taisymo mašineriją už 
$175, kuri ištikrųjų buvo ver
tės apia $20,000.. žmogus 
džiaugėsi, kad bus uždarbio.
Tuojaus Shendhnan atvažia

vo su savo darbininkais ir pra
dėjo ardyti tą visą mašineriją 
ir krauti į trokus. Bet pro šalį 
teko eiti vienam iš savininkų 
“Weldon Contractng Co.” ir 
pastebėjo ką tai nepaprasto, 
ardant dar gerą jo mašineriją. 
Tas pašaukė policiją, kuri 
Shenerman tuojaus suarešta
vo, kaipo svetimo turto nai
kintoją.

Po ištyrimui pasirodė, kad 
koksai bai žulikas, persistaty-

Nesenai čia tarpe Ukrainą 
tautos gyventojų įvyko įdomi 
tragedija.

Tūli Leschuk broliai desėt- 
ką metų atgal vedė dvi sese
ris. Du broliai ir dvi seserys 
manė, kad gyvens laimingai.

Priaugino šeimynos, abu 
dirbdavo sykiu, kaipo broliai 
užeidavo vienas pas kitą. Na, 
po kiek metų vienam iš brolių, 
pavadinsim jį Andriejum, puo
lė į akį brolio pati ir įsimylė
jo į ją labai, žinoma, roman
sai yra pastebimi, žmonės pra
dėjo kalbėti apie tai. Tai An
driejaus brolis pradėjo tyrinėt 
“niekadėją” ir surado juos 
besimyluojant. Įvyko skanda
las tarpe brolių ir seserų. An
driejaus brolis šiurkščiai, jam 
išmetinėjo už tokį “nelegalį 
darbą;” tas nepakęsdamas tų 
visų išmetinėjimų ir karčių 
žodžių ir kartu mylėdamas 
brolio pačią, pametė darbą, 
vaikštinėjo per kelias dienas 
sąmonę praradęs ir vieną ry
tą apsivilko geriausiais savo 
drabužiais ir atsisveikindamas 
su savo vaikučiais nuvažiavo 
Newark, N. J. ir ten vienam 
parke nusišovė su revolveriu. 
Liūdna tragedija.

“L.” Reporteris.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
tinių Valstijų valdžia davė 
suprasti Japonijai, kad ji 
ramiai negalės žiūrėti į tą 
karą—rems Chiniją. Chini- 
ja ir Japonija vis daugiau 
kareivių traukia į Peipingo 
sritį. Veik kiekvieną dieną 
įvyksta susirėmimai. Japo
nijos imperialistai naudoja 
karo lėktuvus bombardavi
mui chinų miestų, bet nega-

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

MANHATTAN

izabeth, N. J

Madi’iū. — Per paskutinę 
^jnsyvą liaudiečiai atėmė 
iF fašistų 100 ketvirtainių 
mylių plotą Brune te-Villa
nueva ,de la Canada srityj, 
Madrido fronte. Fašistai 
dabartinėmis savo kontr
atakomis atgriebė ne dau
giau kaip ketvirtadalį to 
ploto.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenf pietį. 
Teikiam nemokamai vSliausio> 

mados automobilius.

84-02 JĄMAICA AVĖ.
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Tel. SUrg 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS 

Patarnauju visiems be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu?

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

Iš Wall St. Pier New York 
City į 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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijq, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus, 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. 
Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gienmore 5-6111

DAINŲ DIENA
Įvyks Sekmadienį, Rugpjūčio (August) 1

Rengia Lietuvių Meno Sąjungos Conn. Apskritys

t. t. Paskui Talmantas savo 
revolverį davė ir Leščinskiui 
pačiupinėti. Leščinskiui Tal- 
manto revolveris patiko, bet 
jis, apsidžiaugęs, revolverį pa
dėjo ant stalo. Po to sargas 
išėjo į smuklę degtinės par
nešti, o Lečinskį paliko savo 
bute. Sugrįžęs Talmantas ne
rado nei kalinio, nei revolve
rio.

Sargui parūpo: jis tuoj nu
bėgo daboklėn, pasižadino 
kalinį Anicetą Benetą ir su 
juo bėgo į kiemą Leščinskio 
jieškoti. Jau buvo naktis, tam
su ir sargas Leščinskio nerado. 
Benetas daboklėje patikrino 
savo daiktus ir pasigedo 
kinio laikroduko. Sargas 
Leščinskio dingimą tuojau 
nešė policijai.

Pabėgęs apie 3 klm.
Kartenos, Leščinskis sutiko du 
palangiškius ūkininkus — K. 
Narmontą ir Albužį važiuo
jančius į v Plungę. Leščinskis 
atkišo jiems revolverį ir šaukė 
“rankas aukštyn!” Pasisakė 
esąs kriminalinės policijos 
viršininkas ir reikalavo paro-

Mūsų Naujienos
Elizabetho šeimininkės 

rėš kuomi susirūpinti, nes čio
nai duona pabrango 2 centu 
ant svaro. Pirmiaus už svarą 
duonos reikėjo mokėti 8 cen
tus, o dabar jau 10 centų. Už 
tuziną “rolls” reikėjo mokėti 
15 cęntų, o dabar jau 20 cen
tų. Master Baker’s Association 
of Union County šį pabrangi
nimą pamatuoja tuomi, kad 
pakilo kainos ant žalios me
džiagos.

V ell, kartos kyla ant val
gomųjų produktų, o darbinin
kų algos, nekurtose industrijo
se, tos pačios. Tai ne dyvai, 
kad šioj šalyj eina streikų 
bangos.

tu-

ran- 
apie 
pra-

nuo

Elizabetho kaimyniškam 
mieste, Linden, N. J., General 
Motors Co., šiais metais pas
tatė milžinišką automobilių 
dirbtuvę. Be abejonės, aprūpi
nimui šios dirbtuvės su žalia 
medžiaga, reikalinga gelžke
lio transportacija. Dėl šio da
lyko, tarpe New Jersey Cen
tral ir Pennsylvania gelžkelių 
kompanijų eina tikra kova, 
pravedimui bėgių (relių).

Pavyzdžiui, 21 dieną liepos 
nakties laiku Pennsylvanijos 
gelžkelio pravedimo kontrak- 
toriai išardė 40 pėdų nutiestų 
relių New Jersey Central kom
panijos. O ..kitą naktį tuomi 
atsimokėjo C e irt r ąl gelžkelio 
kompanija Pennsylvanijai. Sa
koma, kad 40 pėdų relių pra-

\Aido-Choras iš Brooklyn, N. Y., vadovaujamas B. šalinaites, dalyvaus šio pikniko programoje.

LIETIMŲ DARŽE, W ATERBURY, CONN.
Už LAKEWOOD EŽERO PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ

D. M. Šolomskas, ALDLD Centro Sekretorius iš Brooklyn, N. Y. 
t sakys prakalbą svarbiais šių dienų klausimais ( ,

Programoj taipgi dalyvaus Conn, valst. chorai: Bridgeporto, Torringtono, Hartfordo, New Britaino ir New Haveno



Ketvirta'd., Liepos 29, 1937 EAISVfi

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
Darbininkai Rengiasi Prie 

Rinkimų (Primaries)
Liepos 23, Mayfair viešbu

čio svetainėj įvyko trečias ei
linis susirinkimas Vakarinės 
Pennsylvanijos Demokratinės 

. Lygos dėlei progresyvio politi
nio veikimo. Tai buvo sėkmin
gas susirinkimas. Gauta dau
gelis naujų narių. Nemažai or
ganizacijų, ypač unijų lokalų, 
prisidėjo.

tus visur prižiūri ir kontro
liuoja. Į klausimus taipgi jis 
daugiausia atsakinėja. Giriasi, 
kad Lietuvoj esąs geras gyve
nimas. Bet klausimas’} kam? 
Tokiems, kai jis, žinoma, kad 
geras, bet ne biedniokams. 
Lietuvoj būtų geras gyveni
mas, jeigu fašistų diktatūra 
būtų pašalinta ir demokratinė 
tvarka būtų įsteigta.

i darbo žmonės turėtų laisvę
Tada

Miestų ir miestelių komite- savo genimą gerinti.
Rep.

Iš ALDLD 9-to Apskr 
Kolonijų

Praeityj 9-tas Apskritis bu
vo gana veiklus darbininkų ju
dėjime. Kuopose veikimas bu
vo daug gyvesnis negu šian
dien. Kitose kuopose gyvumas 
visai apmiręs.

Kas tam kaltas? Kas pri
vedė prie tokio apsnūdimo?

kas galima atsiekti tik ben
druos darbininkų susirinki
muose. Bus gera programa, 
iš jos daug ko pasimokinsim.

Kodėl aš kviečiu 'kuo skait
lingiausiai dalyvauti šiame 
piknike? Todėl, kad jis yra 
pačių darbininkų kultūrinės 
organizacijos surengtas ir dėl 
pačių darbininkų bus sunau
dotas, jeigu bus kiek pelno. 
O štai per apsileidimą, per 
neganėtiną įvertinimą, mūs 
pačiij tūlų draugų, kaip tik ne
liko piknikas likviduotas. Na 
ir ką būtų reiškęs jo likvida
vimas? žinoma, žengimas at
gal nuo progreso. Kamgi būtų 
buvus iš to nauda? Mūs prie
šam, kurie visokį darbininkų 
progresavimą stengiasi neigti, 
mus palaikyti pasiskirsčiu
siais, nesitobulinant klasiniam 
supratime.

ALDLD organizacija yra 
pačių darbininkų suorganizuo
ta ir palaikoma. Ji mus kultū
riniai auklėja, leidžia mum

knygas ir abelnai visą litera
tūrą, mokslinę ir proletarinę, 
už mūs sudėtus centus. Tai 
yra darbininkų universitetas, 
iš kurio mes galim imti pamo
kų, kokių mums trūksta. Todėl 
mes šitą organizaciją turim 
tobulint ir didint.

Mes turime stengtis, kad šis 
parengimas pavyktų gerai, nes 
priduos energijos visam aps
kričiui ir išnyks merdėjimas.

Prie pabaigos reikia pažy
mėti, kad šitas piknikas bus 
visai naujoj vietoj, kuri iš to
liau atvažiavusiems nežinoma, 
ir bus sunkiau surasti. Važiuo
jant steito keliu nuo Pottsville 
N 209-901, jie abudu sueina į 
vieną prie Llewellyn, ir tiltą 
privažiavus reikia sukti į deši
nę pusę, tuom pavažiavus, 
kairėj pusėj ‘Swimming Pool,” 
o dešinėj ant kalniuko, pušy
ne, piknikas. Nuo Pottsville, 
arba nuo Minersville važiuo
jant Llewellyn, pirmas mies
tukas. J. Ramanauskas.

Los Angeles, Calif. —Ap
skričio vyresniojo teismo 
teisėjas E. H. 'Wilson nu
sprendė, būk tai esąs “prieš- 
įstatymiškas” dalykas dar
bininkam pikietuot bet ko
kią įmonę, idant priverst 
ją pripažint uniją.

tai raportavo, kad unijos ir ki
tos pažangios darbininkų or
ganizacijos stato savo kandi
datus per demokratų partiją 
ir aktyviai dalyvaus rinkimuo
se (primaries). Priimta atatin
kamos platformos Pittsburgho, 
New Kensington©, Jannette 
miestams ir užtvirtinti kandi
datai. Priimta daugelis rezo
liucijų : prieš fašizmą, vigi
lantes, už negrų lygybę ir tt. 
Išrinktas veikimui komitetas. 
Nuo lietuvių įeina dd. D. Le
kavičius ir J. Gasiunas. I

Demokratinė Lyga dėlei. Svarbiausia priežastis, tai de- 
progresyvio politinio veikimo presija, industrinis krizis dau- 
labai svarbi. Ji veikia viduj gumą mūs draugų išstūmė į 
demokratų partijos ir remia gatves iš darbo ir skurdus gy- 
aktyviai tuos kandidatus, ku- venimgas vertė jieškoti kitur 
rie kovoja už darbininkų rei-| darbo. Todėl daug mūs jaunes- 
ka-lus, prieš fašizmą. Priklau-i nių, gabesnių draugų persikėlė 
so prie jos apie 150 organiza
cijų ir daugelis- pavienių. Or
ganizacijoms metinės mokes- 
tys $2.50 ir daugiau į metus 
(pagal organizacijos didumą). 
Pavieniams 25 centai į metus.

Lygos pirmininku yra Rich
ard H. Lawry, West Homes-

Clevelando Kronika

į kitas vietas, pasilikom, di
džiumoj, tik nusenę, kuriems 
sunku gauti darbas kitoj in
dustrijoj. Todėl mūs ir veiki
mas pasidarė merdėjančiu.

Kitas dalykas, tai užėjus 
kriziui, kasyklų savininkai ne
tik kad mainas uždarė, bet ir 

tead majoras (burgess), geras girias iškirto, išpūstijo, kad 
kovotojas už darbininkų reika- darbininkai nė vasaros laike 
lūs. Jisai irgi vėl kandidatuo- neturi kur pasirengti pikniką; 
ja. To miestelio lietuviai to-; ar šiaip susirinkę draugiškai 
dėl prašomi jį visaip paremti; praleisti laiką. Todėl, kuriuo- 
patiems balsuot už jį, taipgi ir se miestukuose dar ir yra ga- 
kitus agituoti. Liepos 29 bus besnių draugų ir draugių, bet 
registracija. Kviečiami užsire- neturi tinkamos vietos tokiems 
gistruot demokratais ir prima- parengimams, tai taip ir mer
ries rinkimuose balsuot už R. deja.
H. Lawry. Paimkime, kad ir surengi-

Pittsburgh© ir kitų, miestų mą pikniko apskričio naudai, 
lietuviai piliečiai taipgi prašo- tai tuojaus susidursime su kė- 
mi registruotis demokratais ir blumais, kas dėl patarnavimo 
primaries rinkimuose atiduoti spėkų susirinkusiai publikai, 
balsus už darbininkų reikalų 
gynėjus, už unijistus, už pro
gresyvius kandidatus.

Greitu laiku bus paskelbta nelaimė 
Lygos platforma ir taipgi jos 
indorsuoti kandidatai.

Demonstracija Prieš Karą, 
Už Taiką

Rugpjūčio 1, sekmadienį, 
Schenley Parke, įvyksta de
monstracija prieš karą, už tai
ką. Prasidės lygiai 1 vai. po 
pietų. Gera dainų, muzikos 
ir prakalbų programa. Visi 
kviečiami dalyvaut ir kitiems 
pranešt, kad dalyvautų. Visi 
turime bendrai kovot prieš ka
rą, prieš fašizmą, už taiką.

Kalbės Plieno Darbininkų 
organizatorius Clinton Golden, 
Amerikos Legiono narys Paul 
Crosbie, kongresmanąs H. S. 
Brown, jaunuolių vadas T. 
Woodhead. Pirmininkaus Ri
chard H. Lawry, W. Homes
tead majoras.
Smarkiai Sulijo Piknikiečius

Liepos 25, apie 7 vai. vaka
re, lietus su vėtra aplankė 
Pittsburgh© apielinkę. Kadan
gi tą dieną daug piknikų lai
kyta, tai daugelį visai iš
maudė.

Wilmerdinge lietuvių darbi
ninkų organizacijų piknikas gų tie patarnautojai, bet to- 
buvo labai gražus. Daug pub- kiam gražiam parengimui trūk

Iš Atsibuvusios ALDLD 15-to kad dd. Munčinskienė, Cleve- 
Apskričio Konferencijos

Liepos 18 d. įvyko ALDLD!
15 Apskričio konferencija, 
Cleveland, Ohio.

Konferencijoj dalyvavo J 
kuopos su išrinktais 19 delegh 
tų. Pagal mandatų komisijo 
raportą, pirmoj sesijoj tik 11 
delegatų atsilankė. Vėliau, dar 
pora delegatų pribuvo.

Labai peiktina, kad delega
tai, kuopų mitinguose 
apsiėmė dalyvauti apskričio 
konferencijoj, bet nesirūpino

; atsilankyti. Patėmyta, kad kai 
kurie mūsų delegatai visai dėl 
mažų kliūčių nedalyvavo.

Apskričio pirmininkas išda
vė gana ilgą raportą. Pirmi
ninkas savo raporte pažymėjo, 
kad jam per pereitą pusmetį 
prisiėjo dalyvauti Fisher Body 
Auto darbininkų streike, ir tu- 

suš&ūkęs Fisher 
darbininkų, kur 
gi buvo atsako-

land, ir draugė Skistimienė iš 
Youngstown, Ohio, jau senai 

' serga ir pažįstami draugai 
būtinai turėtų tas drauges tan
kiau atlankyti. Konferencija

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HUDSON, MASS.
Svarbus Susirinkimas

Rugpjūčio 6 d., 8 vai. vak. įvyks 
LDS 66 kuopos susirinkimas, H. L. 
Piliečių Kliubo Svet. Kviečiame vi
sus narius-nares dalyvauti ši ° me su
sirinkime, nes bus svarstoma i? Al
savimas vienybes klausimas su Augš- 
čiausia Prieglauda Lietuvių Ameri
koj. Būkite laiku. — J. Jaskevičius, 
Organizatorius.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. susirinkimas įvyks 10 d. 

rugpjūčio, Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., 7:30 vai. vak. Draugai, 
būkime visi, išgirsime raportą iš Ek
skursijos į Wildwood įvykusios 25 d. 
liepos. Dalyvavo 15 Draugysčių, tar
pe jų buvo ir LDS 5 kp., sužinosime 
kiek liko pelno 5 kuopai. Meldžiame 
nepamiršti dienos. — J. S. Rainys.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. rugpjūčio, Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave., 7:30 vai. vak. Drau
gai, būkite visi susirinkintė, išklau
syti raporto Wildwood Ekskursijos, 
kur buvo 15 draugysčių bendras iš-1' 
važiavimas. Išgirsime kiek pinigų 
uždirbom. — Sekr. J. S. Rainys.

(177-179)

Shenandoah kuopa, rodos, 
būtų tvirčiausia tinkamais 
draugais, bet, deja, tai kita 

i , — neturi tinkamos 
vietos piknikui arti prie mies
to. Todėl apskričio valdyba vi-

5
į nutarė sergančioms draugėms 
^pasiųsti pasveikinimo laiškus.

Delegatai pakėlė plieno 
darbininkų streiko klausimą. 
Nutarta paaukauti 10 dol. 
plieno streikieriams ir 3 dol. 
dėl Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos.

Konferencijoj visi delegatai 
ėmė dalyvumą visuose klausi
muose ir labai rimtai kiekvie
ną pakeltą klausimą svarstė, 
be jokių ypatiškų užsipuldi
nėjimų. Man rodos, kad ši pus
metinė konferencija pildys 
priimtus nutarimus ir rezoliu
cijas. Delegatai sugrįžę į kuo
pas turėtų išaiškinti konferen-

raportavo apie

rėjo mitingą 
Body lietuvių 
apskritis taip 
mingas.

Taip pat
prakalbų rengimus ir plieno 
darbininkų streiką, kuris da
bar tęsiasi Clevelande.

vx-| Abelnai imant, apskričio 
suomet suranda tinkamiausją Ph’mininkas yra nemažai vei- 
vieta Minersvillėj. Nors, tiesa kiti draugai į tą ar ki-
pasakius, jau ir prie Miners- 
villės godusis kapitalas išpūs- 
tino, iškirto tuos gražius pušy
nus, kur buvo tinkama vieta 
piknikams, šiandien tik nuru
dę kalnai riogso, kurie nepri
duoda jokio skaistumo gamtos 
panoramai. Tad ir patiem mi- 
nersvilliečiams prisieina jieš- 
koti toliaus nuo miesto tinka
mos pietos. f

Tiesa, Llewellyn, kur šįmet 
rengdamas apskričio piknikas, 
gal būt bus viena iš gražiau
sių vietų, kiek mes turėjome 
piknikų. Ir su mašinomis pa
rankus privažiavimas iš toliau 
atvažiavusiems svečiams, bet 
minersvilliečiams, kurie neturi 
mašinų, ,tai gana toloka nuei
ti, bet mes tikimės,' kad dar
bininkai skaitlingai dalyvaus 
rugpjūčio 8 dieną Šiame di
džiuliame piknike.

Bet pas minersvilliečius sto
ka darbininkų dėl patarnavi
mo susirinkusiai publikai. Kad 
ir sudaroma iš mūsiškių drau-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149-tos kp. svarbus susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 1 d. rug
pjūčio, 10 vai. ryto pas drg. Mickus, 

E. Margarete St. — Sekr.
(177-178j

likos. Viskas gražiai iki lietaus 
ėjo. Lietui užėjus, viskas pa
kriko. Veikiausia, dėlei to ne
daug pelno liks.

Lietuviai biznieriai buvo 
surengę savo pikniką. Veltui 
buvo įžanga ir busais nuvažia
vimas. Piknikas buvo skaitlin
gas, bet pehw /valgiai liks, ųes 
didelės išlaidos, 6 užėjęs lie
tus taipgi l^bai pakenkė.

Lietuvos Skautus Gražiai 
Priėmė

Kai kurie vietos veikėjai 
buvo surengę Lietuvos skautų 
priėmimo bankietą liepos 18. 
Sakoma apie 200 publikos da
lyvavo. Skautai esą pasitenki
nę pittsburghiečių priėmimu.

Čia jie pabuvo keletą dienų. 
Ant radio dainavo kelias dai
nas. Aplankė Pittsburgh© vie
šas įstaigas.

Skautų vadas jau nebejau
nas žmogus. Jisai todėl skau-

tą bendrą darbą beveik nebu
vo įtraukti, todėl 
tiek daug negalėjo 
kiek buvo manoma.

Sekretorius savo 
pažymėjo, kad apskritis pini
gų ižde turi 33 dolerius.

Draugės moterys prie aps
kričio raportavo, kad jos per 
pereitą pusmetį surengė vaka
rienę ir rinko aukas dėl laik
raščių ; dalyvavo Motinų Die
noj, jJftrodoj maršavo, ir gerą 
skaitlių moterų sutraukė į 
Motinų Dienos demonstraciją 
prieš fašizmą ir karą. Taip 
pat moterys rūpinosi rėmime 
plieno darbininkų ir mezgimo 
darbininkų streikuose.

Antroj sesijoj buvo ilgai 
diskusuojama kuopų raportai 
ir užsilikusių narių duoklių už
simokėjimas.

Kai kurios kuopos pusėtinai 
gerai pasirodė šioj konferen
cijoj su raportais apie skait
lių narių, užsimokėjusių už 
šiuos metus.

ALDLD 22 kp. narių turi 
45, užsimokėję duokles 40; 
Ūkininkų 51 kp. narių turi 29; 
visi užsimokėję duokles. Taip- 
pat jie ir finansiškai gerai sto
vi, turėdami ižde 84 dolerius.

Kitų kuopų nariai pusėtinai 
atsilikę duoklių mokėjimu.

Iš apskričio sekr. raporto 
, kad Akron, O. 

draugai neprisiuntė delegatų, 
taip pat Bedfordo kuopa ne
turėjo savo delegato konferen
cijoj. Nutarta, kad 15 Apskri
čio valdyba tuojaus susisiek
tų su Akrono ir Bedfordo 
draugais.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad apskritis surengtų pra
kalbas. Nutarta, kad apskričio 
valdyba parūpintų kalbėtojus 
ir prakalbas surengtų ateinan
tį rudenį, o ypatingai būtų ge
rai, kad surengtų laike ALD 
Ll> maršruto.

Baigiant konferenciją, drau
ges moterys davė įnešimą, kad 
aplankyti ALDLD sergančias 

lime ir daug ko pasimokini drauges. Iš raportų pasirodė,

pūtį neatsako dėl subrendusio 
amžiaus, — jaunesni geriau 
tiktų. Taip sakant, dar mes 
nebūtume taip nusigyvenę, 
mes turim šeimos valgyt ir 
gert, tik stoka patarnautojų
paduoti t Na, apie šitą uždUo^ paaiškėjo,
tį reikalas pasirūpint viso 
apskričio draūgams, nes visų 
lygi užduotis. To^ėl suburkim 
bfendral' visas tinkamas spė
kas ir būkim pasirengę tam 
svarbiam momentui ateiti į pa
gelią minersvilliečiam.

Abelnai, Visų draugų šio 
apskričio Užduotis, kviesti kuo 
plačiausiai darbininkus atsi
lankyti į šį parengimą, nes 
toks parengimas įvyksta tik 
vieną kartą į metus visam ap- 
skrityj, kur mes galim susi
eiti ir linksmai laiką praleisti, 
pasikalbant tarp savęs - apie 
kasdieninius gyvenimo reiką- 
lus. Bet, apart'to, dar mes ga-

apskritys 
nuveikti,

raporte

Puslapis Penktas

(176-178)

Vaidinanti Columbia’s 
Life Begins With Love'

skanių užkandžių ir gėrimų. 
Louis Budenz, “Daily Wor- 

Redaktorius. įvyks 1 d. rug- 
(Atig.), Lietuvių Parke, Sta. 
Glastonbury Line. Pradžia 1

V. K. Valdyba.
(174-177)

ir išvyks į savo kraštą.—A. J. S. 
(176-178)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas Del 

“Laisves” Pikniko

žiuoti su troku, būkite prie Lietuvių 
Darb. Svet., 920 E. 79th St., kaip 
10 vai. ryto. Nuo Čia trokas nuveš ir 
parveš už 35c. įžanga į pikniką 10c.
— Kom. (176-178)

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Lakūnai Atvyksta

Rugpjūčio 2 d., 8 vai. vak. Metro
politan Opera House, Broad ir Pop
lar gatvių bus pasitikimas ir pas
veikinimas Sovietų transpoliarių la
kūnų: Gromov, Yumashev ir Dali
niu, kurie atskrido pastaruoju laiku 
iš Maskvos į Californiją, sumušda- 
mi viso pasaulio lakūnų rekordus. 
Jie visi aiškys kelionės įspūdžius; 
bus gerų kalbėtojų. Aukų nerinks, 
įžanga nuo 25c iki $1.00. Tikietus 
galima gauti pas A. -J. Smitą, 5809 
N. Fairhill St. ir Pelėną, 538 N. 12th 
St. Lietuviai nepraleiskit šios pro
gos. Lakūnai bus Phila. ir New Yor
ke

SHENANDOAH, PA.
Shenandoah’rio Lyros Choro meti

nis piknikas įvyks 1 d. rugpjūčio- 
August, Laudeman’o giraitėje. Vieta 
g^aži, yra labai didelis prūdas mau
dymui, didelė platforma šokiam. Bus 
visokių užkandžių ir gėrimų. Pra
leiskite laiką su choristais, visi da
lyvaukite piknike Laudeman’o ^girai
tėje. — Kom. (176-178)

HARTFORD, CONN. 4
12-tas Metinis Conn. Valstijos 

Didelis Piknikas
Rengia Darbininkiškos organiza

cijos. Bus gera orkestrą šokiams. Tu
rėsime 
Kalbės 
kerio” 
pjūčio 
24 —
vai. po pietų. Įžanga 25c. — Kviečia 
Komitetas. (176-178)

CHESTER, PA,
Sekmadienį, 1 d. rugpjūčio-August 

yra rengiama didelis piknikas Lata- , 
ve’s Farmoj, Twin Oaks. Šį pikniką j 
rengia Delawai’e County Centralinis į 
Labor Union Suvienytas Organiza- j 
vimo Komitetas. Pradžia 1-mą vai. ' 
po pietų. Yra užkviesta kalbėt gu- j 
bernatorius George H. Earle ir John į 
L. Lewis, ,pirmininkas CIO. įžangos I 
tikietus įsigykite išanksto, nes pik- , 

Jniko dienoj tikietai nebus parduo
dami. Jaunuoliam iki 15 m., įžanga 

____ _____ veltui. Alus ir užkandžiai turintiems 
Pajieškoma ANTANINA RAČIŲ- tikietus visiems dykai, taip pjR bus

2316

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 1 d. rugpjūčio, 10 vai. 
ryto, S. Bakanausko Svet. Nariai, 
visi būkite laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų aptart. — J. Mata- 
čiunas. (177-179)

MONTREALIEČIAMS, 
DĖMESIO!

NIEINŽ/ Juožo Endriukaičio ir Onos &era muzika ir sportas. Kviečia 
Račiūnaitės duktė, gimusi 1902 m. sus darbininkus atsilankyti.
sausio 27 d. šakių apskr. Ji pati, ar

ci j OS nutarimus taip, kad iški-|j°s adresą žiną atsiliepkite adresu 
lūs svarbiam KLausimU ALD 
LD 15 Apskritis Visuomet gau
tų iš kuopų tinkamą koopera
ciją, tada veikimas bus pasek
mingas.

Delegatas I. A. V.

C. R. Jurgčla, Esq., 359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (177-182)

Baltimore, Md
Vietinė ALDLD 25-ta kp 

baltimoriečiams 
puikią progą pasilinksminti- 
pasišokti ant žalio kalnelio, 
Gričino Shore, liepos 25 dieną, 
surengtame išvažiavime, kurį 
labai paįvairino atvykimas 
Shenanaorio Mainierių Kvar
teto.

žmonių atsilankė, atsižvel
giant į mūsų pirmesnius pa-j 
rengimus, daug, kas pas bal- 
timoriečius retenybė.

Kad mūsų mylima ūkininkė 
draugė O. Deltuvienė, aukoja 
ką nors naujo mūsų parengi
mams, tai nei kiek nenaujie- 
na. Šį kartą didžiulis, namų 
darbo, sūris buvo paaukautas.

Kadangi mūsų kuopos su
manymu yra turėti chorą, to
dėl pinigai $3.85, kurie buvo 
surinkti už sūrį, skiriama tam 
tikslui.

Todėl, varde kuopos, tariu 
ačiū kaip/ šenadoriečiams, už 
jų atsilankymą, taip ir drau
gams Deltųvams ir Komisijai 
bei darbininkhms, kurie savo 
darbu prisidėjo prie surengi
mo taip linksmo išvažiavimo.

Kp. Korespondente.

vėl suteikė
ir

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

BROOKLYN LABOR LYCEUJ
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės 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.: STagg 3847

JEAN PARKER

SU HOLLYWOOD’O

Hollywood’o žvaigždės turi iš
laikyt savo šaunias figūras vi
sada dailiai laibas... nes be- 
gailestingos kameros tartum 
tyčia padidina kiekvieną berei
kalingą svarą. Tačiau jos ne
gali naudot tokio laibinančio 
valgių apribojimo, kuris pada
rytų jas sunykusias ir negyvai 
atrodančias, štai kodėl daugu
ma jų geria pieną. Pienas pa
laiko jų gyvumą, suteikia jom 
kibirkščiavimą . . . nepriduoda- 
mas svorio. v

Jeigu jūs norite išbudavot 
sau gyvumą... ir sukontroliuot 
savo kūno figūrą. . . sekite pa
vyzdžiu Hollywood’o žvaigž
džių, gerkite pieną. O jeigu 
jūs norite sulaibėt moksliškai, 
be suvargimo ir be susiraukš- 
lėjimo, parašykite mums, reika
laudamos uždyką knygutės 
“The NEW Milky Way,” kuri 
yra visai nauja laida tos gar
sios knygelės, kur surašyta val
giai, naudojami žvaigždžių dėl 
sulaibėjimo. Atsiųskite atvirutę 
su savo vardu ir adresu j 
Bureau of Milk Publicity, Al
bany.

THE STATE OF NEW YORK

BINGHAMTON, N. Y.
Sekmadienį, 1 d. rugpjūčio, Lietu

vių Svet., 315 Clinton St., 8 vai. vak. 
įvyks prakalbos ir krutami paveiks
lai. Nesenai pribuvęs iš Ispanijos, 
Stephen Dudak, Lincolno Bataliono 
jaunas oficierius, sakys prakalbą 
apie padėtį Ispanijoj ir rodys judį 
“Diena su Lincolno Batalionu.”

Visi privalo atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą ir išgirsti apie Ispanijos 
Liaudies kovą prieš fašizmą. Įžanga 
veltui. Kviečia Ispanijos Gelbėjimo 
Komitetas. (177-178)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas

30 d. liepos, 8 vai. vak. Jųrginėje, 
Svet., 180 New York Avė. Visi malo- r 
nėkite dalyvauti šiame susirinkime, I — 
bus nominacija Centro Valdybos na
rių ir kiti svarbūs dalykai. (176-178)

Liepos 29 (ketvirtadienį), įvyks vi
suotinas organizacijų, “Laisvės” 
skaitytojų ir dalininkų susirinkimas, 
Liaudies name, 735 Fairmount Ave., 
lygiai 8 vai. vakare. Draugai ir 
drauges, dalyvaukit ant šio susirin
kimo ko daugiausiai, nes reikės su
registruoti darbininkai; bus išduoti 
raportai išrinktų komisijų. Dalyvau
kit medžio darbininkai, nes mes nu
sitarę pabudavoti 100 stalų, tai pa- 
gelbėsit padaryti. Bus surengta pare 
tiems darbininkams. Jau yra išdirb
ta planai. Galėsim padiskusuot ir tru
kumus pereitų piknikų. Dėkim pas
tangas visi ir padarykime sėkmingą 

įvyks parengimą.

WILKES-BARRE, PA. 
Wilkes-Barre ir Apylinkės 

Lietuvių Žiniai
ALDLD 43 kp. ir LDS 7 kp. ben

drai rengia labai didelį pikniką, 1 
d. rugpjūčio-Aug., Valinčiaus Ūkė j, 
Loyalville, Pa. Bus gerų valgių ir 
gėrimų, turėsime gerą orkestrą šo
kiams. Norintiems smagiai laiką pra
leist dalyvaukite šiame piknike. Bu
šai išeis 10-tą vai. ryto nuo kampo 
E. Market ir Sherman Sts. — Kom.

(176-178)

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

CLEVELAND, OHIO | o
i ALDLD 15-to Apskr. piknikas 36-42 Stagg St. 

įvyks sekmadienį, rugpjūčio 1 d., Lu- __ __ „ ,z n • •
mo-Valento Ūkėje, Hambde Ohio. Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi. 
Visi ALDLD kuopų nariai praU’U 
dalyvauti ir savo draugus paragin
kite. Bus leidžiama kostiumas (siu-; 
tas) laimėjimui prie įžangos tikietų 
vertes $25, skrybėlė vertes $3.50. To
dėl, visi, kurie mylite linksmai laikąl 
praleisti ūkeje ir susipažinti su kitų 
kolonijų draugais, būkite piknike.

Clevelandiečiai važiuokite route 85 
per Chąrdon iki Hambden, privažia
vę Hambden kaimelį tėmykite iška
bas. AkronieČiai imkite route 18 iki 
Rootstown, nuo čia route 44 iki Char
don, Youngstownieciai imkite route 

nuo čia 
nuo Char- 
Hambden.

442 iki Auburn Corners, 
route 44 iki Chardon, visi 
don imkite route 85 iki 
Čia tėmykite iškabas.

Clėvelandiečiai, kurie norėsite va-

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. Jachta, L 0. Box 345,
Shelter Island Heights,

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA .
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galiina pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVJL, DETROIT, MICH.

Rųgšti ruginė, sa^di ruginė, člelų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Runke ir gįpice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly'^'Rolls.

Siunčiamo duonų per paštą į kitus miestuš, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas ąpie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
30 Metų Jubilejinis Piknikas

&
Rengia Lietuvių Amerikos 

Piliečių Kliubas šį šeštadienį, 
liepos (July) 31, 1937, Dex
ter Parke, Jamaica Ave. ir 
75th St., Woodhaven, L. I., N. 
Y. Prasidės 2 vai. po pietų ir 
tęsis iki vėlumui. Puikią dainų 
programą išpildys: Aido Cho
ras, L. Kavaliauskaite, A. Ve
lička ir kiti. Įdomias kalbas 
pasakys Kliubo nariai: “Vie
nybės” Bendrovės Pirm. B. J. 
Shegaus, “Laisvės” Redak
torius R. Mizara, “Naujosios 
Gadynės” Administratorius J. 
V. Stilsonas, senas Kliubo vei
kėjas J. Šaltis ir kiti seni Kliu
bo veteranai bei draugijų at
stovai. Mat, šiame 30 metų ju- 
bilėjiniame kliubo piknike da
lyvaus in korpore net 11 
Brooklyno ir apielinkės drau
gijų. Aišku, turėsime skaitlin
gą ir įdomų pikniką.

Dvi orkestros: Prof. Retike- 
vičiaus ir Bill Karaktino grieš 
puikiausius lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Bus įvestas 
net ir garsiakalbis, kad visi 
galėtų gerai programą girdėti, 
įžanga 40 centų.

Visus kviečia Piliečių Kliu
bas ir Rengimo

Komitetas.

Šiandien Laidos A. Lisauską

Darbo Partija už Naują Parką 
Bushwick Sekcijoje

w £

Jūrininkų Konvencija Prieš Trilypės Meiles Auka
Senatorių Copelandą

Prašo Rooseveltą |si 
maišyti į Streiką

Suareštuotas Stanley A. 
Martin, 29 metų amžiaus, ir 
kaltinamas pasmaugime tur
tingos Florence Jackson, 37 
metų amžiaus, motinos dviejų

Laivų statymo darbininkai, 
kurie organizuoti į CIO uniją, 
pasiuntė telegramą preziden
tui Rooseveltui ir prašo jį įsi
maišyti ir baigti streiką. Dar
bininkai skundžiasi, kad Ro
bins Drydock ir kitos laivų 
kompanijos skolinasi iš val
džios pinigus ir atsisako pri
pažinti uniją. Dar negautas 
joks nuo prezidento Roosevel- 
to atsakymas.

Bet numatoma, kad taip va
dinama valdiška Nacionalė 
Darbo Santykių Taryba pa
tvarkys, jog greitu laiku dar
bininkams bus leista nusibal- 
suoti, kokios unijos jie nori 
deryboms su bosais.

Valia Pikietuoti ir 
Miesto Parkuose

Magistratorius Anna Kross 
patvarkė, kad valia darbinin
kams pikietuoti miesto par
kuose. Savininkai Central 
Park Zoo valgyklos, kurios 
darbininkai streikuoja, bandė 
gauti indžionkšiną prieš strei-1

National Maritime Unijos 
konvencija pasmerkė senato
rių Copeland, kuris žada būti 
Tammany Hall kandidatu į,-—-? ....... . ,
New Yorko majorus. Jūrinin-) kūdikių. Martinas prisipažino, 
kai ypatingai pyksta ant, šio kad jis ją pasmaugė ir jos
reakcionieriaus, kad jis sena
te pravarė įstatymą, atkreiptą 
prieš jūrininkus ir labai nau
dingą laivų savininkams.

Toje apylinkėje, kur kry- 
žiavojasi Flushing Ave. ir 
Bushwick Ave., nėra jokio 
parko, kur vaikai galėtų žai
sti ir suaugę per karščius pa
vėsyje pailsėti. Todėl Ameri
kos Darbo Partija pradėjo 
kampaniją už privertimą val
džios tokį parką įsteigti, šį 
penkt. vakare Arion Mansion, 
11 Arion Place, yra šau
kiamas masinis susirinkimas to 
klausimo iškėlimui ir sumobili- 
zavimui vietos . gyventojų už 
reikalavimą parko.

FRANK DOMIKAIČIO
RESTAURACIJA

s 417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisves” 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

New Yorko Policija Stu 
dijavo Chicagos Sker

dynės Judj
New Yorke prasidėjo N. Y. 

valstijos policijos viršininkų 
metinė konvencija. Kalbėjo 
La Guardia ir miesto policijos 
komisionierius Valentine. Pa
starasis sakė, kad miesto poli
cijai buvo rodomi judžiai apie 
tą baisią skerdynę, kurią Chi- 
cagos policija suruošė Repub
lic Steel Kompanijos darbi
ninkams. Komisionierius pri
pažino, kad Chicagos policija 
pasielgė bjauriai ir tapo pa
žeminta visos Amerikos aky
se.

Bet gi New Yorko

lavoną nuvežęs •'Flushing li
goninėn atidavė gydytojams. 
Jo žmona, taipgi graži jauna 
vieno kūdikio motina, gyveno 
atskirai. Ji žinojo, kad jos vy
ras turi turtingą meilužę. Nei
gi tą faktą Martin slėpė nuo 
savo pačios. Nužudytos mote
riškės vyras Jackson irgi ži
nojo, kad jo pati šumija su 
meilužiu.

Martinas sako, kad Florence 
Jackson prašė jį ją nužudyti, 
pasmaugti. Girdi, ji atsijuosę 
diržą, padavė man ir su aša
romis prašė, kad aš padary
čiau galą mūsų nelaimingai 
meilei. Taip jie ir susitarė. 
Jis ją pasmaugs pirma, o pas
kui pats jos automobilių pa
leis į pakrantę ir užsimuš, bet, 
girdi, aš nervų netekau!

Martin yra automobilių me
chanikas. Jie susitikę ir įsi
mylėję vienoje valgykloje. Ta
da jis darbo neteko ir turtin
ga meilužė jį turėjo užlaikyti.

Laisvės” ofise bi kada galima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kaina už egzempliorių 3c.

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.

Vietinis

“Daily Worker”
Kaina už ekzempliorių 3c

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

policija 
kierius. Girdi, miesto įstatymai irgi yra pasižyrfrė_jus teroru 

nesenaiuždraudžia iškabas nešioti prieš streikierius. Tik
Šiandien įvyks laidotuvės parkuose. Tačiau jo reikalavi- jinai apmušė laivų statymo 

Antano Lisausko, kurio lavo-jmas tapo atmestas. darbininkus.
nas pašarvotas graboriaus -——---- ZTTWL . ir •• v v ■
Bieliausko koplyčioje. Bus pa- Mokytom Pagelbininkes Rei- Unijos Virsylos Isaikvoję
Antano Lisausko, kurio lavo-,mas tapo atmestas.

laidotas Alyvų kalne, 2 vai. po 
pietų.

Laidotuvėms patarnauja 
graborius Mathew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Lietuvių Liaudies Teatro 
Komiteto Posėdis

Ketvirtadienį, liepos 29 d., 
8 vai. vakare, “Laisvės” na
me įvyks Lietuvių Liaudies 
Teatro Komiteto posėdis, šia
me posėdyje bus skaitoma 
vienas naujas veikalas, kuris 
manoma pasirinkti vaidinimui. 
Skaitymas bus viešas. Tad ir 
pašaliniai gali dalyvauti. Ta
riaus visi komiteto nariai bū
tinai turi dalyvauti.

Pirmininkas.

Sprogo Tajeris ir Užmušė 
Darbininką

Po num. 247 W. 145 St., 
Manhattan, pirmadienį juod- 
veidis darbininkas Charles 
Crawford, 31 metu, bandė iš
leisti orą iš labai išpūsto tro- 
ko tajero. Tuo tarnu tajeris 
sprogo ir rato skeveldra patai
kė jam į galva. Crawford už
muštas ant vietos.

darbininkus.

kalauja Lygios Algos 32 Tūkstančiu Dolerių
Dabar yra Suareštuoti ir 

teisiami Chicken Drivers, 
Chauffeurs and Helpers Uni
jos Lokalo 167 viršininkai. Jie 

būtų mokamos tokios pat ai- kaltinami suktybėse. Sakoma, 
gos, kokias gauna reguliarės 
mokytojos. Jos tokį pat darbą 
atlieka, tiek pat klasių moki
na. tuo būdu turi teisę gauti 
ir lygu atlyginimą. Ponas Tur
ner sakė, kad gal ateinančiais 
metais šios grupės mokytojų 
tikslas ir bus atsiektas.

Didoka grupė mokytojų pa
vaduotojų lankėsi pas švieti
mo Tarybos pirmininką Tur
ner ir reikalavo, kad joms

kad unijos nariai per kelius 
atvejus sumokėjo po $15 ir 
$20 asesmentų, padengimui 
unijos išlaidų. Bet vietoje tuos 
pinigus sunaudoti tam tikslui, 
kuriam jie buvo renkami, vir
šininkai susidėjo į kišenių. 
Teisiama yra trys viršininkai.

Operetės Atviram Ore
Jones Beach atviroje audi

torijoje. įtaisytoj pagal pat 
vandeni, yra lošiamos opere
tės. Estrada įrenota ant van
dens. Pereitą savaitę lošė ope
rete “The Gay Divorcee,” 
o šia savaitę vaidina ’’Frederi
ką.” Susirenka tūkstančiai 
žmonių pasiklausyti. Keletas 
šimtu sėdynių yra nemokamos, 
o kitu kainos ivairiuoiasi, pra
si d oda su 25 centais ir kyla 
iki virš dolerio.

Brolis Kaltina Motiną 
Nužudyme Savo Vaiko

Frank Campbell kaltina, 
kad .jo sesuo, Mrs. F. Cato, 
28 metų, motina trijų kūdikių, 
nužudė savo sūnų Gerald, 5 
metų amžiaus. Buvę šitaip: 
Keli mėnesiai Cato vyras pa
bėgo, palikdamas žmoną sn 
trimis vaikais. Moteriškė vaik
štinėjo nusiminus. Pereitą se
kmadieni jinai suguldė vaikus 
į lovą, atsukę geso kranelį ir 
pati atsigulė. Jos brolis, kuris 
sykiu su ja gyveno, parėjęs 
namo rado savo seserį ir du 
kūdikiu vos gyvus, o trečiasis 
jau buvo užtroškęs.

Brooklyniečiu Sveikata
Brooklyne pereitą savaitę 

gimė 857 kūdikiai, tai 24 dau
giau, negu savaitė pirmiau, 
bet 95 mažiau, negu tą pačią 
savaitę pereitais metais.

Susirgimų jadra buvo 24 
mažiau, plaučių uždegimu sir
go 44 mažiau, difterija 6 ma
žiau. Bet vienas difterija mi
rė. Viso šiemet Brooklyne dif
terija mirė 25.

. Pereitą savaitę automobi
liai užmušė 7, tai bus 162 už
mušimai šiemet.

Mirimų skaičius nuo vienuo
likos priežasčių pasiekė 455, 
arba 293 mažiau, kaip per 
pirmesnę savaitę. Pernai per 
ta pačia savaitę mirimų buvo 
620.

Šiandien Komunistų Mitingas
Šį vakarą “Laisves” svetai

nėje įvyks Brooklyno lietuvių 
komunistų svarbus susirinki
mas. Visi drauges ir draugai 
raginami dalyvauti. Susirinki
te laiku, tai yra, 8 vai., tai ne
reikės mitingas tęsti iki vėlu
mos.

Frakcijos Sekr. P. Taras.

Valgykite Medy
“Laisve” tik dabar vėl ga

vo didelį vežimą tikro bičių 
medaus ir parduoda už nuže
mintą kainą—po 65c kvortą; 
pusė galiono $1.25.

Geriausias būdas atsikratyti 
lengvas slogas — šaltį — ge
riant arbatą su medum ir le- 
monu-citrina. O pavasarį, dau
giau ar mažiau, kone kiekvie
ną slogos vargina.

Kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

. Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.
F

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

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

Stanley Masiulio
Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Amerikoniškos ir Importuotos Degtines 
Taipgi Lietuvos Valstybine

Geriausių Bravorų alus ir geriausi Amerikos išdirbimo ir 
importuoti vynai

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

per daug metų būdamas Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo gaspadoriumi.

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

Tarpe Union Avė. ir Lorimer Street

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

I eikite susipažinti.

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

A

i

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

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

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brook!yru N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

SUSIRINKIMAI
SĄRYŠIO SUSIRINKIMAS
ŠĮ ketvirtadienį, liepos-July 29 d., 

Įvyks Sąryšio mėnesinis susirinki
mas “Laisvės” patalpoje, 8-tą vai. 
vakaro. Visi atstovai privalo daly
vauti ir atsiteist už pikniko tikietus. 
Dar turime daug bilų išmokėt, o pi
nigų nėra. Atsiteisimas už tikietus 
ilgiau negali tęstis. Tad, draugai, 
sukruskite ir nors sykį save sudisci- 
plinuokite.

P. Semėnienė, Prot. Rašt.
(176-177)

J

turėjo

Notary Public
Baisus Gaisras Ant Bowery

Policijos Eilėse J ieško 
Žmogžudžio500 Demonstracijoj Prieš 

Evikciją

Nors Jis Užmušė Pačią, Bet J j 
Paleido

PARDAVIMAI
Parsiduoda gerai Įrengta keptuvė 

su visais parankumais arba tik biz
nis. Parsiduoda iš .priežasties savi
ninko nesveikatos. Kreipkitės seka
mu antrašu: George Dicovitsky, 130 
First Št., Elizabeth, N. J.

(177-179)

Nužiūrima, kad eilėse raitų
jų policistų randasi užmušėias 
gražuolės Irma Louise Pra- 
dier, kurios lavonas rastas ša
lia kelio kelios dienos tam at
gal. Spėjama, kad ją užmušė 
tas, kuris paskutinis 
“date” su ta gražuole. O žmo-

Antradienį penki šimtai 
darbo žmonių demonstravo 
prieš metimą iš stubos Wil
liam Winkler, jo žmonos ir 
dviejų kūdikių, kurie gyvena 
po num. 2851 West 25th St., 
Coney Island. Demonstracija 
surengė Tenants League of mes sako, kad tas jos palydo- 
Greater New York. Į vas buvęs raitas policistas.

30 METŲ JUBILĖJINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas
Šeštadienį, 31 d. Liepos-July

DEXTER PARKE
Jamaica Ave. ir 75th Street, Woodhaven, L. L, N. Y.

Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki vėlumai
Puikią Dainų Programą Išpildys:

Aido Choras, L. Kavaliauskaitė, A. Velička ir kiti
Įdomias kalbas pasakys Kliubo nariai: “Vienybės” 

Bendrovės pirm. B. J. Schegaus; “Laisvės” Redaktorius, 
R. Mizara, “Naujosios Gadynės” Administratorius, J. V. 
Stilsonas, senas Kliubo veikėjas J. šaltis ir kiti seni kliu
bo veteranai bei draugijų atstovai.

Mat šiame 30 metų Jubilėjiniame Kliubo Piknike daly
vauja inkorpore net 11 Brooklyno ir Apylinkės Draugi
jų. Aišku, turėsime skaitlingą ir įdomų pikniką.

Dvi Orkestros: Prof. Retikevičiaus ir Bill Karaktino
Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius

Bus įvesta net ir garsiakalbis, kad visi galėtų gerai programą girdėti. 
Visus kviečia Piliečiu Kliubas ir Rengimo Komitetas.

Teismas išteisino Gerlando 
Butero, 42 metų amžiaus. Jis 
buvo kaltinamas nušovime sa
vo žmonos, kuri liepos 4 d. 
mirė nuo kulkos pilve. Butero 
teisinos šitaip : Liepos 4 d. jis 
pasiėmė revolverį ir norėjo įš
ėlęs laukan pašumyti. Jo pa
ti pasipriešino. Jis tada supy
kęs revolverį numetė ant lo
vos. Bet revolveris iššovė ir 
kulka pataikė ten stovinčiai jo 
žmonai į pilvą. Teisėjas tam 
patikėjo.

Antradienį užsidegė Home 
Hotel, kuris randasi po num. 
15 Bowery. Ten gyveno dau
giausia senyvi vyrai, gyveni
mo nublokšti i bedugnę. Na
mas yra penkių aukštų ir tai 
tikri gaisro slastai. Nelaimėje 
žuvo vienas žmogus, o aštuo- 
ni pavojingai sužeisti, apdege. 
Ugnagesiai išgelbėio penkioli- 
ką tik lengvai apdegusių. Kiti 
spėjo laimingai išbėgti.

Tuo tarpu hotelyje buvo 
apie 100 žmonių. Jauniau
sias jų buvo 50 metų, o se
niausias 90 metų.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avehue J 

Kampas E. 23rd St.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335
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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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