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Strazdas su savo pasekėjais 
dabar labai puola d. L. Prūsei- 
ką. Niekina j j tiek viešai, per 
savo gazietą, tiek asmeniškai.

Strazdiniams labai nepatinka, 
kodėl Prūseika su kitais drau
gais pametė juos ir susivienijo 
su komunistiniu judėjimu.

Leninas kadaise pasakė:
“Arui kai kada£ atsitinka 

nusileisti žemiau vištos, bet 
vištai niekad netenka pasikelt 
prie aro.”
Prūseikai kartą pasitaikė bū

ti ten, kur Strazdas, bet straz- 
dinė višta negalės būti ten, kur 
Prūseika.

Dėlto toji višta kvaksi. Kvak
si ji ligotos pereklės balsu.

Vytautas rašo Kaunaitei:
Laike “Laisvės” pikniko 

(liepos 4) norėjome pasiųsti 
pasveikinimo k a b l e g r amą 
piknikieriams. Deja, neturė
jom užtenkamai pinigą. .. .
Užtenka, Vytautai, ir kiti Is

panijoj kovoją draugai, kad jūs 
supratote siuntimo reikalą.

Vienas mūsų prietelius, in
žinierius Gabrėnas, praleido 
atostogas Vermont valstijos 
kalnuose. Jis rašo:

“Gomtos grožis sunku laiške 
atvaizduoti... Puikiai kve
piantieji pušynai ir nesuskaito
ma daugybė ežerų suteikia ne
paprastą vaizdą ir atmosferą, 
kuri nuilsusiam, kūnu ir dva
sia, didmiesčio žmogui yra la
bai pageidaujama.

“Bet žiūrint į vietinį darbo 
žmonių gyvenimą, ūkininkų 
laukuose ir pramonės darbinin
kų miestuose, žmogus matai tik 
skurdą ir vargą... “

Inžinierius A. P. Gabrėnas 
aplankė ne tik Vermont, bet 
Maine ir New Hampshire tūlus 
miestus ir sritis. Jis grįžta at
gal į Trentoną.

Būtų gerai, jei inž. G. para
šytų mums platesnius savo 
įspūdžius.

Dabar urmu ruoškimės į eks
kursiją, ruošiamą “Manhattan” 
laivu, rugpjūčio 22 d.

Atsiminkim, draugai, ši eks
kursija—pirma tos rūšies pra
moga, suruošta “Laisvės“ nau
dai.

įsigykite tikietus dabar, tuo
jau. Parduokit juos kitiems 
žmonėms, ši ekskursija priva
lo būti pasekminga visu šimtu 
nuošimčių!

Roy W. Howard© pasikalbė
jimas su Stalinu (kovo 4, 1936) 
patapo tokiu svarbiu ir popu
liariu politiniu dokumentu, kad 
jis tapo išverstas veik į kiek
vieną pasaulio kalbą.

Išviso tos brošiūros spausdin
ta 6,000 laidų!

Vargiai kuris kitas dalykas 
(į taip trumpą laiką) pasiekė 
tokias plačias žmonių mases.

Pasaulio darbininkų vado, 
Stalino, žodis nepaprastai reik
šmingas. Skaito jį ne tik drau
gai, bet ir priešai.

Greitu laiku mes “Laisvėje“ 
išspausdinsime rašytojo Henri
ko Barbiusio straipsnį apie Sta
liną.

Po to, kai Hitleris pasigrobė 
Vokietijos valdžią, toj šalyj ta
po nutiesta 4,450 mylios pirmos 
rūšies plento.

Plentas tiesiamas kariniais 
sumetimais. Daugiausiai rūpi
namasi kelių nutiesimu čecho- 
slovakijos pasienyj.

Peklišku įkaitimu naziai ruo
šiasi prie naujo karo, prie puo
limo ant Cechoslovakijos ir So
vietų Sąjungos.

CUKRINES DARBININKU SĖDĖJIMO 
DIDELIS STREIKAS EDGEWATERYJ; 

200 LIETUVIU TARP STREIKIERIŲ
ALIEJAUS DARBININ-?
KAI TAIPGI STREIKUO

JA SĖDĖJIMU

Edgewater, N. J.—Kietai 
laikosi streikas 900 darbi
ninkų prieš National Sugar 
kompanijos cukraus fabri
ką Edge water, New Yorko 
priemiesty j. 600 streikuoja 
sėdėjimu, užėmę fabriką iš 
vidaus; kiti 300 veda strei
ką iš lauko pusės. Tarp 
streikierių yra apie 200 lie
tuvių.

Sėdėjimu streikuojantieji 
darbininkai naktį miega 
ant cukraus maišų, bet pa
laiko savo sargybą. Jie sa
ko, tol neisime iš fabriko, 
kol kompanija nepridės 20 
procentų algos ir kol pilnai 
nepripažins CIO Jungtinę 
Cukraus Darbininkų Uniją.

Streikui vadovauja Indu
strinio Organizavimosi Ko
mitetas su paskirtu čia sa
vo veikėju E. L. Howardu. 
Jis pareiškė, kad unija pra
dės pikietuot ir kompanijos 
fabriką Long Island City, 
Queense, jeigu savininkai 
tuoj nepatenkins darbinin
kų reikalavimų.

Lietuviai cukrinės darbi
ninkai, teisingai streikuoki
te ir išvien su kitų tautų 
darbininkais kovokite už 
darbo mokesnio pakėlimą ir 
unijines sąlygas! Cukrinin- 
kai gali ir turi laimėt pa
našiai, kaip automobilių 
darbininkai ir didelė dau
guma plienininkų, kurie iš
sikovojo stambių pagerini
mų vadovybėje CIO, Indus
trinio Organizavimosi Ko
miteto.

Edgewaterio m i e s t elio 
majoras Henry Wissel ban
dė suvest į derybas Natio
nal Sugar kompanijos bosus 
su darbininkų unijos atsto
vais; bet nieko iš to neiš
ėjo, nes kompanija atsisako 
patenkint teisingus streikie
rių reikalavimus.

Pranešama, kad kompani
ja stengsis išgaut teismo in- 
džionkšiną ypač prieš “sė
dėtojus” streikierius. Mie
stelio majoras mobilizuoja 
policiją ir gaisrininkus; pa
saukė atgal tarnybon ir 
tuos, kurie buvo išvažiavę 
ant vakacijų (atostogų). 
Gąsdina streikierius, kad 
nusileistų. Bet darbininkai 
laimės, jeigu tik laikysis 
vienybės.

Cukrinės streikierių pozi
cija sustiprėja ir tuom, kad 
taipgi sustreikavo 250 dar
bininkų United Sėmenų ir 
Augalų Aliejaus iš vidaus ir 
450 iš lauko. Jiems vado
vauja CIO organizatorius 
Stanley Edwards. Aliejaus 
streikieriai reikalauja pa
našių pagerinimų kaip cuk- 
rininkai. Streikan išėjo ir 
darbininkai Shaefer Gele
žies ir Plieno Kompanijos.

Amerikietis Lakūnas Gavo 
Leidimą Skrist Maskvon 
Washington. — Jungtinių 

Valstijų prekybos ministeri
ja davė žymiam amerikie
čiui lakūnui Matternui lyg
tiną leidimą skrist iš šios 
šalies per siaurės polių į 
Maskvą, ateinantį pavasarį.

Liaudies Lakūnai Pleš
kina Fašistų Unijas
Madrid. — Ispanijos val

džios lakūnai kartotinais už
puolimais bombardavo faši
stų apkasus Madrido fron
te ir žėrė savo kulkasvai- 
džių ugnį į juosius.

Fašistai gabenasi iš trijų 
šonų didelį daugį savo ka
riuomenės į Madrido fron
tą. Matyt, pradės naują 
audringą ofensyvą. \

Pasitvirtina, jog fašistų 
armijoj įvyko didelių suki
limų prieš savo komandie- 
rius Malagoj ir Granadoj. 
Darbininkai buvo užėmę di
delius fabrikus Malagoj.

Fašistų Teruel “Laimė
jimai” Nesvarbūs

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos fašistai praneša, kad 
atėmę iš lojalistų (respubli- 
kiečių) keturis kaimus Te- 
ruel-Albarracin fronte, ei
nančiame už apie 100 mylių 
į šiaurių-rytus nuo Madri
do. Fašistai skelbia, kad jie 
savo žygiavimu pirmyn šia
me fronte grasiną perkirst 
respublikai susisiekimus 
tarp Madrido ir Valencijos.

Madrid. — Ispanijos val
džia mažai svarbos temato 
fašistų daromose pastango
se Teruel-Albarracin fron
te. Sako, jie prasiveržė pro 
vieną silpnai apsaugotą vie-^ 
tą ir dabar eina. Bet jiem 
tikrumoj nėra kur nueiti, 
ir galima bet kada juos ten 
sustabdyti. Valdžia jau pa
siuntė savo lakūnus bom- 
barduot priešus tame fron
te.

Japonai Jau 35 Mylios 
| Pietus nuo Peipingo
Tientsin, Chinija, rugp. 2. 

—Japonai sako, kad jie vi
siškai nuslopinę sukilimą 
chinų generolo Yin Ju-ken- 
go armijos Rytinėj Hopeh 
provincijoj. Si provincija 
buvo japonų užvaldyta dar 
pirm dabartinio karo. Pa
tys japonai muštravo ir 
ginklavo Rytinės Hopeh 
chinų armiją, ir dabai' labai 
nustebo, kad ši armija pa
naudojo tuos ginklus prieš 
japonus.

Japonai skelbiasi, kad jie 
nugalėję visus chinų pasL 
priešinimus Peipingo srityj 
ir nužygiavę jau 35 mylias 
į pietus nuo to miesto^ Bet 
patys japonai pripažįsta, 
kad jiems dar gręsia pavo
jus iš chinų pusės ant gele
žinkelių tame plote.

1,546 Plieno Darbininkam 
Iškovota Daugiau Algos
Pittsburgh, Pa. — Pasi

darbavus industrinei Plieno 
Darbininkų Unijai, Wheel
ing Plieno korporacija tapo 
priversta pakelt algas 1,546 
savo darbininkams iki $5 
per dieną ir aukščiau.

Išvyti Fašistus iš 
Ispanijos ir Chini

jos-Apsaugoti Taiką!
Šaukia Komunistų Internacionalo Sekretorius Georgij 
Dimitrov: Tarptautinis Proletariatas Turi Gana Jėgų 
Tani Padaryti; Tik Reikia Tas Jėgas Sujungti, Sako Jis

Maskva. — Norint sumušt fašizmą ir apsaugot pasaulį 
nuo karo, reikia išvyt įsibriovusius fašistus iš Ispanijos 
ir Chinijos, — rašo sovietinėje spaudoje, prieškarinėj die
noj Georgij Dimitrov, Komunistų Internacionalo sekre
torius:

“Dveji metai atgal Septintas Kongresas’ Komunistų In
ternacionalo pareiškė, jog fašizmas yra karas. Taika 
reikštų fašizmui sunaikinimą. Tarptautinės taikos palai
kymas duoda progą pavergtom žmonių miniom fašistinė
se šalyse išnaujo telkti savo jėgas ir ruoštis nuvertimui 
fašistų diktatūros.

“Taika duoda tarptautiniam proletariatui laiko suvie
nyti savo eiles.

“Vokietijos, Japonijos ir Italijos valdovai, grobikų blo
kas, stengiasi visų pirma užkirst kelią suvienytam veiki
mui tų šalių, kurios norėtų palaikyti tail$ą.

“Antra, jie stengiasi pastot kelią suvienytam veikimui 
tarptautinio darbininkų judėjimo, sudarymui galingo pa
saulinio bendro fronto prieš fašizmą.

“Trečia, tas/fašistinių grobikų blokas stengiasi pravest 
savo ardymo ų* šųi^inėjimo darbą Sovietų Sąjungoj, toj 
svarbiausioj taikos tvirtumoj pasaulyj.

“Jau ne sykį Sovietų Sąjunga su savo neatlaidžia, grie
žta taikos politika sudaužė karinius planus fašistinių už
puolikų. Jau senai žmonija būtų įmesta į baisiausią karą 
istorijoj, jeigu Sovietai nebūtų vykdę tokią ryžtą taikos 
politiką, jeigu jie neturėtų garbingos Raudonosios Ar
mijos.

“Bet negalima pasakyt, kad buržuazinė demokratija 
taip darbuotųsi taikos išlaikymui...

“Dabar padėtis darosi tokia, jog tarptautinės taikos 
išlaikymas reikalauja pirmoj vietoj stengtis, kad būtų su
mušti fašistiniai plėšikai. Ispanijoj ir Chinijoj.

“Ar galimas tad daiktas, kad ir dabar Darbininkų-So- 
cialistų Internacionalas ir Tarptautinė Darbo Unijų Fe
deracija pasitenkins tik bendrais pareiškimais žodžiu ir 
maldavimais taikos, b praktikoj vengs bendro veikimo vi
sų organizacijų tarptautiniame darbininkų judėjime?

“Negalima gi rimtai kovot už taiką, jeigu nėra mobi
lizuojama visos darbininkų judėjimo jėgos ir plačios žmo
nių masės, idant išvyt fašistinius grobikus iš Ispanijos ir 
Chinijos kuo greičiausiu laiku.

“Tarptautinis darbininkų judėjimas turi įyalias jėgų ir 
priemonių sustabdyt Vokietijos ir Italijos įsiveržimą Is
panijoj, užkirst kelią Japonijos militaristų šaikos įsibrio- 
vimui Chinijoj ir įvykdyt tarptautinę taiką.

“Bet tam reikia suvienyt didžiąsias jėgas ir organiza
cijas tarptautinio darbininkų judėjimo ir panaudot jas 
sėkmingai ir griežtai kovai prieš fašizmą.”

SUČIUPTI DVASIŠKIAI, KUR
STĘ PRIEŠ SOVIETUS

Maskva. — Stačiatikių 
(pravoslavų) vyskupas In. 
Nikiforov Oriol mieste ir ei
lė kunigų, su vienu buvusiu 
kunigaikščiu ir grupe dva
rininkų ir juodašimčių sten
gėsi tikinčiuosius priruošt 
prie fašistinio sukilimo 
prieš Soviėtų valdžią. Agi
tavo juos per pamokslus, iš
pažintis ir bažnytinius susi
rinkimus organizuotis ir 
rengtis nuversti Sovietų 
valdžią. Siuntinėjo savo 
agentus ir tarp kolektyvių 
ūkininkų, kurstydami juos 
prieš Sovietus.

Už tai tapo suimta vysku
pas ir 29 jo vyriausi ben
dradarbiai. Pasirodo, kad 
16 jų buvo jau pirmiau nu
bausti ištrėmimu ,už kontr
revoliucinę veiklą 'prieš So- 
vieus... '

London. — Chinijai leista 
parduot Anglijoj 35 milionų 
dolerių vertės bonų. Gau
tais pinigais Chinija tie
sianti naujus geležinkelius.

GEN. FRANCO "VISAS ATSI
DUODA ITALIJAI”

Salamanca, Ispanija. — 
Mussolinis atsiuntė naują 
savo “ambasadorių” Viola 
di Campalto generolui 
Franco’ui, išreiškė vienybę 
su Ispanijos fašistais ir pri
žadėjo, kad Italijos valdžia 
“griežtai ir glaudžiai bend
radarbiaus su fašistų vy
riausybe Ispanijoj.” O fašis
tų galva gen. Franco atsa
kė, kad jis “visas asmeniš
kai atsiduoda Italijai dėlei 
abiejų šalių bendros gero
vės.”

Sovietų Šiaurės Polius 
Susikalba su Australija

Maskva. — Sovietų radio 
stotis šiaurės poliuje susi
kalba su radio mėgėjais net 
Australijoj. Keturi Sovie
tų mokslininkai šiaurės po
liuj gauna daugybę sveiki
nimų nuo radio mėgėjų iš 
viso pasaulio.

JAPONAI UŽPUOLĖ FRANCUOS i 
KARIUS TIENTSINE IR DU SUŽEIDĖ; 
FRANCI J A PROTESTUOJA JAPONIJAI

Naziy Kanuolės Apgynė 
Fašistų Karo Laivą

Madrid. — Trys Ispanijos 
lėktuvai bombardavo fašis
tų smarkiausią karo laivą 
“Almirante Cervera,” ne- 
pertoli nuo Baskijos prie
plaukos miesto Santanderio. 
Numetė 20 bombų. Kai ku
rios bombos taip arti nukri
to, jog aptaškė tą laivą. Jis 
tad pradėjo bėgti vingių 
vingiais, a t s i šaudydamas 
naujausiomis priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis, gautomis iš 
Vokietijos. Tai tos kanuo
lės ir privertė valdžios lėk
tuvus pasišalinti, nors nė 
vienas lėktuvas nesužeistas.

Japonai Kerosimi Degi
na Chinų Mokyklas
Tientsin. — “Aš apvažinė- 

jau šį Chinijos miestą rugp. 
1 d. ir pats mačiau, kaip ja
ponai visiškai sunaikino 
daugiau negu 20 jo blokų,” 
rašo United Press kores
pondentą j Earl Leaf.-

Kada japonų artilerija ir 
lėktuvų bombos dalinai pa
degė tą miesto plotą, tai bū
riai japonų bėgiojo gatvė
mis su blekinėmis kerosino 
ir gazolino ir padegiojo ki
tus namus, ypač chinų mo
kyklas, kolegijas ir univer
sitetus, taipgi ir muzėjus.

Iš degančių namų buvo 
priversti bėgt chinų šauliai 
milicininkai. Kuriuos japo
nai sugavo, tuoj nusmerkė 
sušaudyti. Kiekvienam nu- 
smerktam buvo užnerta vir
vė ant kaklo ir jis pririštas 
prie kitų nusmerktų. Taip 
surištus į grupes, po apie 
20, japonai nusivarė į su
šaudymo vietą.

Sov. Lakūnai Pasirengę 
Į 3-čią Žygį Amerikon
Fairbanks, Alaska.—Pra

nešama, kad garsus Sovie
tų lakūnas Sigismund Leva- 
nevski su dviem mechani
kais baigia prisirengimus 
skristi iš Maskvos per šiau
rės polių į Jungtines Vals
tijas. Jo navigatorius, oro 
kelio tėmytojas-nurodinėto- 
jas, bus Viktor Levčenko.

Jie skris didžiuliu keturių 
motorų lėktuvu. Dabar tik 
laukią pranešimų apie nusi- 
blaivymą oro kelių tūlose 
vietose.

Levanevski su Levčenko 
jau pereitą vasarą buvo at
skridę iš Maskvos į San 
Diego, California. Tada jie 
lėkė su apsistojimais. Da
bartinė kelionė bus be jokio 
apsistojimo.

LIAUDIEČIAI ATĖMĖ Iš 
FAŠISTŲ “MIRTIES 

APKASUS”
Madrid. — Po dviejų va

landų mūšio, Ispanijos liau- 
diečiai nugalėjo fašistus ir 
atėmė iš jų vadinamus 
“mirties apkasus” Useroj, 
pietų rytuose nuo Madrido.

^PRANCŪZAI NELEIDO
JAPONAM UŽIMT TARP

TAUTINĮ TILTĄ

Tientsin, Chinija.—Fran
ci jos valdžia stipriai užpro
testavo Japonijai, kad japo
nai užpuolė Franci jos kar
eivius, sergėjusius francū- 
ziškąją miesto dalį; kai ku
riuos francūzus nuginklavo 
ir šūviais sužeidė vieną 
Franci jos puskarininkį ir 
vieną kareivį. Francūzų 
komandierius pareikalavo 
sugrąžint atimtus ginklus.

Franci jos kareiviai neno
rėjo leist japonams naudot 
Tarptautinį Tiltą virš upės, 
plaukiančios per miesto vi
durį. Jie sakė, jog francū- 
zams priklauso kontroliavi
mas šio tilto, esančio ne 
chiniškoj ir ne japoniško  j „• 
bet tarptautinėje Tientsin 
dalyje. Bet japonų karino? 
menė sulaikė francūzų tro- 
kus nuo važiavimo tuom til
tu. Tada francūzai pagra
sino šaudyti karinius japo
nų trokus, jeigu jie bandys 
naudotis Tarptautiniu Til
tu. Japonai grūmoja pada
ryt “generalį užpuolimą” 
prieš francūzų kariuomenę, 
jėigu jinai kliudys japonam 
gabent savo karo reikmenis 
per šį tiltą.

Japonų bandomi nugink- 
luot francūzai ištrūko ir už
sibarikadavo viename san
dėlyje; tai čia japonai ir 
pašovė du francūzų. Kada 
užpultiem atskubėjo talkon 
daugiau francūzų kareivių, 
tik tada japonai pasitraukė 
atgal.

PALEIDĘS AUTOMOBILI 
NUO KRANTO, UŽMUŠĖ 

MERGINĄ

Los Angeles, Calif. —? 
Areštuotas Carl Long, kon- 
traktoriaus sūnus,. kad jis 
savo automobilį tyčia pasta
tė nuolaidžioj vietoj prie 14 
pėdų aukščio kranto, idant 
jis nusirisdamas žemyn už
muštų Betty Tighe, 18 metų 
mergaitę, kolegijos studen
te. Taip jinai ir tapo už
mušta.

“Normandie” Sumušė Grei
čio Relfordą

New York, rugp. 2. — 
Francūzų didlaivis “Nor
mandie” atplaukė per 4 pa
ras ir 27 minutes. Tuo būdu 
sumušė Anglijos didlaivio 
“Queen Mary” rekordą ke
lionės greitumo per Atlanto 
Vandenyną iš rytų į vaka
rus.

Bellefontaine, Ohio. — 
Perdaug staiga bebandant 
pasisukti, nukrito automo
bilis į ežerą ir prigėrė 5 as
menys, tarp jų du universi
tetų profesoriai.

ORAS
New Yorko Oro Biuras 

numato gražų, bet šiltesnį 
orą Čia ir apygardoj šį an
tradienį.

Vakar temperatūra buvo 
82 laipsnių. Saulėtekis 5:52; 
saulėleidis 8:11.
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Dar Dvi Didelės Vasarinės
Pramogos

Šią vasarą “Laisvės” naudai ruošia
mos dar dvi didelės pramogos.

Pirmoji—ekskursija laivu Manhattan 
iš New Yorko j Rye Beach, ši ekskur
sija—piritą tos rūšies pramoga. Mes 
norime dėlto ją padaryti pasekmingiau- 
sia. Ekskursija labai arti—rugpjūčio 
mėtt. 22 d.

Kviečiame visus mūsų veikėjus (Di
džiajam New Yorke ir apielinkėje) ener
gingai darbuotis praplatinti tikietų ir iš 
ankstb'' užtikrinti reikiamą skaičių žmo
nių.

Jei mes visi darbuosimės—ekskursija 
bus pasekmingiausia.

Kita pramoga—Didysis “Laisvės” Pik
nikas Philadelphijoj. Jis įvyks rugsėjo 
5 d., Westville Grove Parke, Westville,

Prie jo turės daugiausiai ruoštis Phi- 
ladelphijos ir apielinkės draugai.

Šiemet mūsų dienraščiui pinigai labai 
reikalingi, kadangi jis perka naują rai- 
dėmš rinkti mašiną. Todėl visi tie, ku
rie dalyvaus šitose didžiose pramogose, 
ne”tik patys pasilinksmins, bet ir padės 
dienraščiui.

Kitas Nepasisekimas
Brooklyne (pereitą šeštadienį) įvyko 

daug garsintos rungtynės tarp Lietuvos 
ir tūlų amerikiečių lietuvių sportininkų.

Sulyg mūsų korespondento pranešimu 
(žiūr. šeštam šios dienos “L.” puslapyj), 
žmonių “prisirinko tarp 150 ir 175,” ku
rių tarpe nemažai buvo svetimtaučių.

Svečiai-sportininkai turbūt manys, kad 
Brooklyne ir apielinkėje jau nebeliko 
lietuvių, jeigu tik tiek teatsilankė pama
tyti,7-kaip jie žaidžia. “O gal jie nemė- 
gia sporto?” tūli klaus. Tegu svečiai ne- 
apsigaus.

Brooklyne ir apylinkėje lietuvių yra 
keliolika, jei ne kelias dešimtis tūkstan
čių. Jie mėgia sportą. Jie svetingi. Jie 
pasirengę suruošti puikią viešnagę sve
čiams, katruos jie myli. Jeigu šituos 
svečius jie taip skrumniai, taip šaltai pa
sitiko,' tai tik dėlto, kad už jų, sportinin
kų/ slepiasi fašistinė politika, kurios 
Bruoklyno lietuvių visuomenė labai ne
apkenčia.

Sportininkus atlydėjo grupė fašistų 
tūzų,, besiskelbiančių “seimo atstovais” 
ir kitokiais. Šitie tūzai manė išstatyti 
sportininkus priešakiu, o UŠ užpakalio 
varyti fašistinę propagandą, populiari- 
zuoti tautininkų-fašistų režimą Lietuvoj.

Amerikos lietuvių visuomenė puikiai 
supranta šituos tų ponų tikslus ir planus. 

/ ji puikiai supranta, kad t. v. “seimo at- 
• stovai” nėra jokio seimo atstovai. Lietu

vos Seimas tapo išvaikytas dar 1926 me
tais, , gruodžio mėnesį, kai Smetona su 
Voldemaru, remiami kunigijos, pasigro
bė valdžią į savo rankas. Nuo to laiko 
Lietuvos liaudis seimo neturi. Ji kovoja 
už jo atsteigimą. Tieji “rinkimai,” ku
riuos Smetonos-Tubelio valdžia paskelbė 
pereitais metais, buvo smetoniški rinki
mai. Juos Lietuvos žmonės boikotavo.

> / Tasai “seimas,” kurį šitie ponai atsto
vai" 1 ‘
reii

; yra, tuo' būdu apgavikiškas, ne- 
4s Lietuvos žmonių valios. Jis at

stovauja tik fašistines sferas, tik tuos, 
kūne šiandien sėdi valdžioje arba jų ar
timus pritarėjus.

Pagaliau, jei patys sportininkai (ku
rių grupėj randasi apygabių vaikinų) 

"buvę išrinkti laisvų sporto organi- 
Jį; tai sentimentas amerikiečiuose 

būtų kitokis. Dabar gi žinoma, kad to* 
nebūto. Jie tapo paskirti paskirtųjų, 
Lietuvoj laisvų sporto organizacijų juk 
nėra.

Brooklyno ir apylinkės lietuvių visuo-

menė tą puikiai supranta ir dėlto sutei
kė svečiams tokį šaltą pasitikimą.

Kai jūs, svečiai-sportininkai, sugrįšite 
Lietuvon, pasakykit tai visiems, su ku
riais susidursite. Pasakykit Lietuvos 
žmonėms, kad Amerikos lietuviai, milži
niškoj daugumoj, yra nusistatę prieš es
amąjį Smetonos-Tubelio režimą, prieš 
fašistinę tvarką.

Amerikos lietuviai nori, kad Lietuvoj 
būtų atsteigta demokratinė santvarka. 
Jie remia ir rems tik tuos Lietuvos sve
čius, kurie atstovauja Lietuvos liaudį, 
kurie dirba jos naudai.

Jūs, Lietuvos sportininkai, matote, ko
kią tvarką mes turime Jungtinėse Vals
tijose. Čia laisvai gali kalbėti, laisva, 
palyginti, spauda; veikia visokios orga
nizacijos.

Tiesa, atsiranda ir čia žmonių, kurie, 
panašiai kaip Smetona-Voldemaras 1926 
metais, daro machinacijas, ir darbuojasi, 
kad įvedus Amerikon fašistinę tvarką. 
Tie žmonės, tai stambieji kapitalistai su 
visokiomis padaužų klikomis. Bet de
mokratiniai nusistatę Amerikoš žmonės, 
laisvę mylį mūsų naujos tėvynės žmonės 
yra pasirengę ginti demokratinę santvar
ką ir neprileisti šitam krašte įsigalėti fa
šizmui !

Rašytojas Sinclair apie Sovieti
nius Lakūnus

Kai į Los Angeles pribuvo trys Šiau
rės Polių perlėkusieji sovietiniai lakūnai, 
su Gromovu priešakyj, tai į jų pasitiki
mo pokilį buvo pakviestas ir žymus ra
šytojas Upton Sinclair. Apie tai jis ra
šo savo laikraštėlyj “Epic News.”

Rašytojo nuomone, šitie lakūnai ne tik 
gražiai atrodo, bet ir inteligentiški. Jis 
mano, jie turi bendro žinojimo daugiau 
už vidutinį amerikoną, baigusį kolegiją. 
Jie daug skaitę ir tai, ką skaitė, suprato, 
mokėjo įvertinti. Apie jo raštus šitie la
kūnai žino daugiau už vidutinį ameriko
ną, baigusį kolegiją...

“Pirmas klausimas,” rašo Upton Sin
clair, “kurį mūsų pašnekėsyj Gromovas 
iškėlė, buvo: kokia tema aš dabar rašau 
knygą? Labai abejoju, ar tokiu dalyku 
susidomėtų amerikiečiai orlaivininkai, 
atlėkę į Pietų Kaliforniją.”
Rašytojas nurodo, kad šitų vyrų inte

ligentiškumas ir platus dalykų suprati
mas liudija aukštą laipsnį naujosios ci
vilizacijos tos visuomenės (Sovietų Są
jungos), kurią orlaivininkai atstovauja.

“Rytojus” apie Argentinos 
Fašistų Veiksmus

Gavome argentiniečių “Rytojų” (už 
birž. 19 d.), kuriame telpa rašinys apie 
tai, kaip veikia lietuviški fašistai Argen
tinoje. Laikraštis rašo:

Lietuviškojo fašizmo agentams Argenti
noje moraliai susmukus, jų liekanas stvėrė
si gelbėti specialus iš Lietuvos prisiųstas 
agentas Matas šalčius, šis vilkas avino kai
lyje pradžioje dėjosi “demokratu,” išėjo ne
va prieš šnipą ir darbininkų skundiką 
Kliaugą, kad tuomi suklaidinus mūsų kolo
nijos darbo visuomenę ir prisiunčiamus iš 
Lietuvos darbininkų išplėštus litus pačiam 
sudorojus.

Taip sakydami riies neapsirikome nei 
pradžioje, nei dabar, nes visi gerai atsime
name “Hogar Lituano” laikus Kliaugėti su 
prabaščium Janulioniu šeimininkaujant. Ir 
tas šių ponų orgijas, kurias jie darė lietu
viškais litais. Net patys nesigedino savo 
juodus darbus ir savoje spaudoje kelti. Vi
si gerai prisimena, kaip “P. A. žinios” ra
šė, kad kun. Janulionis mergaitę gvoltavo- 
jo, o “švyturys” vieton pasiteisinimo para
šė, kad ir Kliauga panašiai pasielgė. Reiškia 
abudu yra vienodi ištvirkėliai, už tad dabar 
vėl geriausiai sugyvena.

Mums yra žinoma,' kad Kliauga tik del 
svieto akių buvo nustumtas nuo litų lovio. 
Iš tikrų šaltinių tenka patirti, kad vėl pra
sidėjo derybos tarp “keliauninko šalčiaus 
ir Kliaugos dėliai sudarymo bendro fašis
tinio fronto prieš Argentinos lietuvių dar
bininkiją. Mums pranešama, kad su Kliau
ga ir kun. Janulioniu jau beveik 'susitarta 
tik dar nėra tikrų žinią kaip bus su “A. L. 
Balsu.”
Sakoma, kad ir “A. L. Balsas” savu 

laiku yra gavęs iš Kauno pinigų. Bet 
pastaruoju laiku tarpe “A.L.B.” ir “Iš- 
vieno” pasireiškė “nesusipratimų.” Aiš
ku, tie nesusipratimai nebuvo dėl prin
cipo.

Demokratiniai nusistatę, Argentinos 
lietuviai turėtų sudaryti juo stipresnę 
vienybę tarp savęs.. Tas padės nugalėti 
tuos, kurie minta pinigais, gautais iš 
duosnios DULR rankos.

Kova dėl Liaudies 
Fronto Lietuvoje

A. Ragenas
Nuosekliausiai antifašistų 

daliai — komunistams — ko
vos su fašizmu kelias, antifa
šistinių jėgų subūrimo kelias 
yra aiškiai žinomas. Kominter- 
no VII kongreso tarimai apie 
bendrą proletarinį frontą ir 
platų antifašistinį liaudies 
frontą parodė, kokiomis prie
monėmis reikia vesti kovą su 
fašizmu, kad ta kova grei
čiau duotų teigiamų rezultatų. 
Kominterno VII kongreso nu
brėžtoji taktika' per pastaruo
sius du metus išbandyta prak
tikoj ir ji davė puikių vaisių. 
Eilėj šalių šita taktika padė
jo užkirsti kelią fašizmo įsiga
lėjimui, o ten, kur fašizmas 
jau buvo išsigalėjęs, toji tak
tika padeda burti antifašis- 
nes jėgas kovai prieš fašizmą.

Kas gi šioje srityje yra da
roma Lietuvoje?

Antifašistinių jėgų subūri
mo klausimas kovai su fašiz
mu Lietuvoje buvo iškeltas ne
trukus po fašistinio pervers
mo. Drg. !Z. Angarietis LKP 
CK organe “Komuniste” 1927 
m. pradžioj rašė: ’‘Mums ne 
visvien, ar suvaržytas darbi
ninkų klesos veikimas, ar nau
dojasi jis plačiomis laisvėmis. 
Mums ne visvien, ar siaučia 
fašistinis teroras, ar gyvuoja 
buržuazinės laisvės . . .” Kar
tu d. Z. Angarietis iškėlė an
tifašistinės valdžios sudarymo 
obalsį. Deja, šie teisingi nusista
tymai tuomet nesusilaukė rei
kiamos paramos. Tarp kitų, 
tiems nusistatymams aktingai 
pasipriešino .vėliau nukaukuo- 
tas . liaudies priešas Buchari- 
nas.

Bendro fronto klausimas iš- 
naujo atsistojo po Hitlerio įsi
galėjimo Vokietijoj, kai ryšyj 
su tuo ir Lietuvoj ėmė smar
kiau siausti reakcija (profsą
jungų uždarinėjimas, ligonių 
kasij tarybų ir valdybų vaiky
mas, padidėję areštai ir tt). 
1933 m. kovo mėn. išleistam 
atsišaukime dėl bendro fronto 
LKP CK rašė: “Mes Lietuvos 
Komunistų Partijos vardu 
kviečiam visus Lietuvos darbi
ninkus ir darbininkes prie ben
dro kovos fronto, kviečiam 
taipogi Lietuvos Socialdemo
kratų Partiją, Lietuvos Sionis
tų Socialistų Partiją ir visas 
darbininkų organizacijas, kaip 
lygiai tų partijų ir organizaci
jų vietinius skyrius dalyvaut 
bendro darbininkų kovos fron
to sudaryme.” Išdėstęs bendro 
kovos fronto sudarymo sąly
gas, LKP CK savo šaukimą 
baigė šiais žodžiai: “Tik ben
dromis jėgomis kovodami mes 
galėsim atremt naudotojų ir 
fašistinės reakcijos puolimą.” 

šis kompartijos šaukimas 
nesulaukė atgarsio Lietuvos 
socialdemokratų vadų tarpe. 
Socialdemokratų vadai tuo 
metu į šį pasiūlymą atsakė 
savo laikraštyj k'oliojimais. Gi 
komunistai tuo metu neparodė 
reikiamo lankstumo bendro

fronto taktikos taikyme, nepa
jėgė įtikinti platesnių social
demokratų masių savo pasiū
lymų nuoširdumu.

Tuo tarpu Lietuvą vis smar
kiau ėmė slėgti ekonominio 
krizio našta. Tūkstančiai be
darbių badavo. Lietuvos žemės 
ūkio produktams vis sunkiau 
buvo surasti užsienyj rinką. 
Lietuvos eksportas buvo apri
botas kontingentų, kuriuos nu
statė Anglija, Franci j a, Belgi
ja. Gi Vokietija, keršydama 
už trukdymą veikti hitlerinin
kams Klaipėdos krašte ir no
rėdama visai paklupdyti Lie
tuvą, ėmė vesti ekonominį ka
rą prieš Lietuvą, sumažinda
ma iki minimumo įvežimą iš 
Lietuvos, neleisdama Lietuvai 
transportuoti Vokietijos gele
žinkeliais Lietuvos perkių į ki
tas valstybes. Kartu fašistinė 
Vokietija grasino Lietuvos 
okupacija. Vidaus politikoj 
Lietuvos fašistai ėmė vis pla
čiau vartoti Lietuvos hitleri- 
zacijos politiką. 1934 m. buvo 
uždarytos visos darbininkų 
profsąjungos, o jų vieton įkur
ta fašistinė, “atstovilka.” Li
gonių kasoms buvo paskirti 
“valdytojai.” Savivaldybės bu
vo sufašistintos. Pradėta užda
rinėti įvairios nefašistinės or
ganizacijos.

Šiuo sunkiu reakcijos stiprė
jimo metu Komunistų Partija 
vėl ne kartą kreipias į social
demokratus, siūlydama suda
ryt bendrą frontą kovai prieš 
profsąjungų uždarinėjimą, ko
vai prieš naudotojų puolimus 
ant darbininkų, kovai dėl be
darbių padėties pagerinimo ir 
tt. Nelaukdami socialdemo
kratų teigiamo atsakymo, ko
munistai 1934 m. pabaigoje 
Kaune organizuoja.^ protesto 
mitingus prieš socialdemokra
tinių profsąjungų uždarymą. 
Apie tuos bendro fronto siū
lymus ir socialdemokratų at
sakymus LKP CK organas 
“Tiesa” 1935 m. balandžio 
mėn. rašė:

“Lietuvos Komunistų Parti
jos Kauno Rajono Komite
tas pasiūlė lietuviškų social
demokratų ir žydiškų socialis
tų Kauno komitetams sudaryt 
bendrą frontą. Vieni ir kiti 
atsisakė, sakydami, kad pirma 
reikia sudaryt bendrą frontą 
su ištisomis jų partijomis. Lie
tuvos Komunistų Partijos Cen
tro Komitetas kreipėsi ir į so
cialistų centro komitetus. Lie
tuviškų Socialdemokratų Cen
tro Komitetas atsakė, kad ne- 
gal sudaryt bendro fronto, bet 
kodėl, dabar nepasakys. Mat 
bijosi pasakyt, kad jie prieš 
bendrą frontą. Kas dėl žydiš
kų socialistų, tai jų centro ko
mitetas pasakė, kad be.savo 
užsienio centro bendro fronto 
sudaryt negal. Kodėl gi ištik
tųjų negal? Negal, nes jie 
prieš bendrą frontą su komu
nistais, nes jie prieš kovą dėl 
darbininkų klesos reikalų. Bet 
užtat žydiškų socialistų vadai

m.

su žydiškais fašistais (žabo- 
tinskiečiais). Tokiu savo pa
sielgimu žydų socialistų vadai 
aiškiai parodė, kad jie prieš 
bendrą kovos frontą.”

Nesitenkindama bendro 
fronto siūlymais socialdemo
kratams, Lietuvos Komparti
ja klausimą kovos prieš reak
cijos didėjimą stengias perneš
ti į plačias liaudies mases. 
1935 m. kovo 14 d. LKP CK 
rašo “atvirą laišką visiems 
Lietuvos Komunistų Partijos 
komitetams, kuopelėms ir par
tijos nariams, visiems darbi
ninkams socialdemokratams,I 7 
visiems darbininkams ir darbo 
valstiečiams ir visiems darbo 
žmonėms.” Tame laiške LKP 
CK plačiai nagrinėja esamą
ją padėtį ir nurodo kelius, ku
riais reikia eiti prie darbo 
žmonių padėties pagerinimo, 
remiantis bendro fronto takti
ka. Kartu LKP CK siūlė vi
siems darbo žmonėms svarstyti 
ir pasisakyti dėl laiške iškeltų 
klausimų, nes “visi darbinin
kai iki vieno, be pažiūrų skir
tumo, tur būt suinteresuoti tuo, 
kaip rasti būdus, kaip pašalint 
darbininkų klesos vienybės su
skaldymą, kaip rast kelius į 
vieningą visų darbininkų kovą 
dėl geresnio gyvenimo”. Tuo 
laišku “Komunistų Partija 
kreipiasi į socialdemokratus, 
žydus socialistus, į darbinin
kus iš katalikiškų organizaci
jų, į darbo valstiečius iš liau
dininkų ir Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos eilių ir į visus darbi
ninkus, darbo valstiečius ir vi
sus darbo žmones, kviesdama 
juos sudaryt bendrą kovos 
frontą” (iš laiško).

šis kovo 14 d. laiškas fakti- 
nai buvo parengimas dirvos 
liaudies frontui Lietuvoje. De
ja, tas laiškas tik po keletos 
mėnesių pasiekė platesnes ma
ses. Sektantai nesuprato di
džiulės to laiško vertės. Jie po 
senovei orientavo partiją į se
nus veikimo metodus, nors są
lygos jau buvo žymiai pasikei
tusios. Tarp kitko ta sektanti- 
nė linija ir trukdė partijai iš
plėsti darbą antifašistiniai nu
siteikusiose socialdemokratų 
ir liaudininkų apačiose.

1935 m. pradžioje, kai Kau
ne buvo teisiami Klaipėdos 
hitlerininkai, Neumano ir Sas
so partijų veikėjai, fašistinė 
Vokietija ne juokais ėmė 
žvanginti ginklais ir įprastu 
savo agresingumu grasint ne
didelei Lietuvai. Lietuvos ne
priklausomybės praradimo pa
vojus atsistojo visu aštrumu. 
Susidarė sąlygos suburti dar 
platesnius Lietuvos gyventojų 
sluoksnius kovai prieš gręsian
tį okupacijos pavojų. Lietuvos 
Kompartija pirmą kartą iške
lia plataus antifašistinio liau
dies fronto obalsį. 1935 m. ge
gužės mėn. “Kareivių Tiesoj” 
tilpo LKP CK atsišaukimas “Į 
Lietuvos Kareivius ir Karinin
kus.” Tame atsišaukime LKP 
CK, pasisakęs už Lietuvos ne
priklausomybės gynimą nuo 
gręsiančios okupacijos Lietu
vai, pakviėtė “visą Lietuvos 
liaudį sudaryt platų antifašis
tinį frontą,” kad lengviau bū
tų gint Lietuvos liaudies rei
kalus nuo hitlerinės Vokieti-

galėjo sudaryt bendrą frontą jos ir pilsudskinės Lenkijos.
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Suaugesnieji vaikai (New Yorke) 
Tot Lot žaismavietę, j kurią leidžiami 
perlysti per tam tikrą skylę.

sutverė savo uniją ir išėjo pikietučti 
tik* labai mažo ūgidr‘ vaikučiai,* gatį

Visu aiškumu liaudies fron
to obalsis buvo pastatytas 
LKP CK rezoliucijoj “Apie 
platų antifašistinį liaudies 
frontą” (rezoliucija tilpo 1935 
m. liepos mėn. “Tiesoj”; pri
imta ji buvo anksčiau). Rezo
liucijoj skaitome: “Įtraukimui 
plačių liaudies masių į kovą 
prieš fašizmą ir prieš karą, 
kurį hitlerinė Vokietija ruošia 
ir rengiasi okupuot Lietuvą, 
LKP tur būt plataus antifašis
tinio liaudies fronto iniciato
rius ir vykdytojas. Platus an
tifašistinis liaudies frontas tur 
apimt ne tik komunistus, so
cialdemokratus ir aplamai 
darbininkus, bet ir valstiečius 
liaudininkus ir visus antifašis
tiniai nusistačiusius. Nors pla
taus antifašistinio liaudies 
fronto sudarymas daug pri
klauso nuo bendro darbininkų 
fronto sudarymo, bet nelau
kiant, kada mes sugebėsim su
daryt tvirtesnį bendrą darbi
ninkų frontą, privalom tučtuo
jau imtis plataus antifašisti
nio liaudies fronto sudarymo.”

Ryšyj su ta rezoliucija LKP 
CK 1935 m. birželio mėn. tie
sioginiai rašo laiškus “Lietu
vos Valstiečių Liaudininkų Są
jungai” ir “Lietuvos Socialde
mokratų Partijai,” siūlydamas 
joms apsvarstyt klausimą apie 
liaudies fronto sudarymą Lie
tuvoje. Tuo pat metu atsišau
kime “Šalin Fašistinės Savi
valdybės” LKP CK iškelia 
obalsį kovos už demokratinius 
rinkimus į savivaldybes. Gi at
sišaukime “Kovokime už De
mokratines Laisves,” išleistam 
tų pat metų liepos mėn., LKP 
CK visu platumu pastato klau
simą apie kovą už demokrati
nes laistės. Atsišaukime skai
tom : “Sudarykim platų liau
dies frontą kovai prieš fašiz
mą, už demokratines laisves 
liaudies masėms. Kovokim už 
žodžio, spaudos, susirinkimų, 
organizacijų ir streikų laisves. 
Reikalaukim demokratinių ir 
laisvų rinkimų į miesto ir kai
mo savivaldybes. Reikalaukim 
sušaukt Lietuvos seimą visuo
tinu, lygiu, laisvu, tiesioginiu, 
proporcionaliu ir slaptu bal
savimu. Kovokim prieš suda
rymą seimo fašistiniu būdu, 
kovokim už demokratinį sei
mą. Kovokim už demokratines 
laisves pakėlimui liaudies ma
sių į kovą prieš gręsiantį Hit
lerio pavojų Lietuvos nepri
klausomybei.”

Kokios buvo visų šitų šau
kimų pasekmės? Kaip jau bu
vo minėta, Lietuvos socialde
mokratų vadovybė atkakliai 
priešines bendro fronto suda
rymui. Socialdemokratų cent
ras draudė ir savo vietinėms 
organizacijoms dėtis prie ben
dro fronto. Tuo tarpu bendro 
fronto idėja ėmė rasti vis dau
giau pritarimo Lietuvos liau
dies masėse, simpatijos bendram 
ir antifašistiniam frontui ėmė 
augti socialdemokratų ir liau
dininkų partijų apačiose. Vie
noj kitoj vietoj jau susidaro 
bendro fronto komitetai 1 Ge
gužės pravedimui (universite
tas, Falkovskio f-kas Kaune ir 
tt.), kitur eiliniai socialdemo
kratai bei sioništai socialistai 
ir komunistai it be tį komite
tų ima bendradarbiauti kovoje 
prieš naudotojų puolimus.

Dar daugiau bendro ir liau
dies fronto idėją paskleisti 
Lietuvoje padėjo įvykęs Kau
ne pasaulio lietuvių kongresas. 
Komunistai pašaukė “visus 
darbininkus, tarnautojus, do
rąją inteligentiją, visus fašiz
mo priešus, be 'pašiūru ir nu
sistatymo skirtumo, remt tuos 
užsienio lietuvių atstovus, ku
rie išstos prieš fašizmą, prieš 
imperialistinį karą, prieš Lie
tuvos nepriklausomybės par
davimą, už demokratines lais
ves Lietuvoj” (iš LKP Kauno 
raikomo atsišaukimo, išleisto 
1935 m. rugpjūčio 5 d.). An
tifašistinių Amerikos delegatų 
grupės aktingi vieši išstojimai 
kongrese už demokratines lais
ves padarė gilų įspūdį antifa- 
šistiniuos Lietuvos sluoksniuds 
ir, be abejonės, daug prisidėjo 
prie liaudies fronto idėjos pas
kleidimo Lietuvoje.

(Daugiau bus)

.Berlin.—Į Ispanijos van
denis pasiųsta dar Vokieti
jos karo laivas “Scheer”, 
šarvuotlaivis “Koeln” ir bū
rys torpedinių laivukų.
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It’s a 
there, 
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What this country needs is a put-em-down strike. What needs to be 
down? Prices... Prices have been mounting so rapidly that the work- 
are losing the benefit of increased wages which they are gaining

It is quite clear who gets the difference between the workers’ increas- 
in wages and the manufacturers’ increases in prices. In order to show .

As one example, Consumer

Puslapis Trecias

A

Ramblings From 
Richmond Hill

MONEY RAISED FOR 
LITHS IN SPAIN PRICES AND WAGES

i

| LET ME TELL ONE 
RIGHT NOW!

Builders Begin 
New Groups

By nature your editor is a 
quiet chap who never loses his 
temper, He goes along in life’s 
road without getting excited— 
but occasionally there are lim
its. For example, this transla
tion from “Vienybė”:

“Alas, American-Lithuanian 
youth are not only surpassed by 
present day Lithuanian youth 
but we doubt if they will ever 
catch up. Not only in mental 
capacity but in respect to work, 
American-Lithuanian youth are 
50 years behind their brothers 
in Lithuania.”

Truly amazing!
At first I thought “Comrade” 

Tysliava was joking but it turn
ed out that it was written in 
cold seriousness. I want every 
Lithuanian-American youth to 
read that quotation over again 
and judge for himself whether 
it is correct or wrong before 
reading onward.

Instead of letting loose some 
vitriolic comments on Mr. Tys- 
liava’s mentality, let us judge 
the matter analytically.
Mentality

Ouch, gosh oh gee, does my back, 
legs, arms, and face hurt. Oh me, 
oh my! The Ramblers had a beach 
party Sunday down at Far Rocka
way. The third staircase from the 
end. Now, Lithuanians to the right 
of us, Lithuanians to the left of us, 
Lithuanians all around us. 
regular Lithuanian Colony 
Now, how about some gossip 
the Ramblers?

Who is the gal who seems 
going for the cadets up at 
Point? She even has his key.

Who is the girl who likes the 
firemen now? I believe that his 
name is Peter. You know I might 
be mistaken, you never can tell.

Over $200.00 was collected by the 
“Lith-Amer. Friends of the Ameri
can Battalions in Spain” to send to 
the many young Lithuanian-Ameri- 
cans who are now fighting in the 
three U. S. Battalions in Spain.. 
Since the committee was organized

What girl now wears glasses ?
(She read in the newspaper that a
girl is 
ses)

more attractive with glas-

Who 
playing

were 
leap

the girls that were 
frog?

Who were the fellows that were
continually ducking me? (It couldn’t 
be Veto, Al, and George could it?) 

Who were the two girls who were 
always after the gallon jug?

Adele was continually wrestling 
with Veto and Vitty.

Sophie had a sore foot.
Friday, we had a meeting. It was 

at this meeting that we decided 
to have this beach party. We are 
going to have another meeting the 
beginning of August, I believe. I 
hope we decide to have another 
beach party... Helen drove Elea
nor’s Packard, and Adolf drove his 
new Ford. We all had loads of fun 
singing Lithuanian songs.

Oh yes, we also decided that we’re 
going to have a MOONLIGHT 
HIKE, either at Alley Pond State

only a short time ago such a sum 
is truly representative of the coope
ration Lith-Americans are giving to 
their comrades and brothers now 
fighting fascism.

The money was raised through 
dances held by the committee and 
by appealing to other organizations. 
At Laisve’s picnic on the 4th, at the 
Wilkes-Barre picnic and at the picnic 
in Waterbury all the members assis
ted in selling buttons and collecting 
money for the boys in Spain. More 
than $50.00 alone was collected by 
selling buttons marked “A Friend of 
the Lincoln Battalion.”

At present efforts will be made to 
raise money and send gun-cleaning 
kits to the Lithuanians at the front. 
Knowing that luxuries are needed as 
well as necssities, the committee is 

I now starting a drive to give the 
fighters reading matter. All those 
who have magazines which may be 
of interest to the boys, should give 
them to Ann Gustaitis, the girl who 
is in charge of magazine-collecting.

The committee also makes an ap
peal to other cities that they start 
individual groups whose main con
cern would be to raise money and 
supplies for the young Lithuanian- 
Americans who are giving their lives 
to make this world a safer place for 
all of us.

_ A Rep.

put 
ers 
through union activity.

Of all the tripe I have heard in employer-propaganda the idea that 
increased wages bring increased prices is the worst and has the least 
basis for belief. It is not the wage-increases that sky-rocket the cost of 
living but the greed of employers who seize upon pay-raises as an excuse 

soak the consumer once more.

“You can lose your money 
make more; you can lose your 
and find another; you can lose 
good name and restore it but if 
lose your sense of 
ruined forever.” 

* *
Be Kind to

Thousands of our Lith-Amer. Park, or Hetcher State Park. Every- 
youth are now in colleges and 
higher institutions of learning. 
They hold prominent positions 
in law, science and the culutral 
arts. They vhave organized 
choral societies that have won 
the acclaim of all other nation
alities. They have their organ
izations, university clubs and 
LDS which are well known for 
their educational activity. I 
have correspondents in Lith
uania and know that our bro
thers are less progressed than 
we are. Who dares say we are 
inferior?

one will be invited provided he or 
she brings his own franks. I’m sure 
this will also be a success. Here’s 
hopin.

Sunday is Helen Kaye’s birthday. 
How old is she? Well I really could 
not say. Anyway, HAPPY BIRTH
DAY HELEN!

Well, I guess I’ll say so long, 
until next week,

Officer (severely): “What’s wrong 
with your company’s Ways and 
Means committee?”

Private Wham: “Just two things— 
we don’t know the ways and we’ve 
used up the means.”

es 
this more clearly, let us take an actual case. 
Union Reports writes about automobiles and the way technological chang- . 
es have cut down manufacturing costs and increased prices:

“In one company each worker produced 8.8 cars in 1936. (Ed: that 
is, for each worker working, eight and four-fifths cars were manufactured). 
That was an increase of 35 per cent over the 6.5 each produced in 1934 
and meant a difference of $778.00 in value.

“Workers’ wa/ips did go up—after the workers had struck and stuck. 
But they didn’t go up nearly as much as that extra value. Most of it 
went right into the pockdte of the company.

“And just to get in a little extra profit, they tacked $80.00 onto the 
price of the company’s cheaper cars. The compalny paid a 45 per cent 
vidend that year!”

And yet the companies try to blame labor for the increased prices!
In a research into six industries it has. been proven that in many 

dustries wages could be increased as much as 30 to 40 per cent without 
seriously raising prices!

It becomes clearly evident 
ed prices but the profit-greed 
manufacturers was decreased, 
less for the things you buy.

Why isn’t it so?
The manufacturers are powerful. They can buy scabs and they 

influence congress. For them—money talks. For labor—only man-power 
talks.

In America we see the spectacle of labor organizing itself to get bet
ter conditions and increased wages. We see labor constantly in the battle 
for union-recognition and for the right to a job.. We see labor now in the 
fight to bring dowįa prices.

*
Animals:

The summer boarder asked: “Why 
is it that old hog keeps trying to 
come into my room? Do you think 
he has taken a fancy to me?”

Little Willie explained it. 
whispered: “No, that’s his room 
ring the winter.”* * *

What Do You Mean Grand?
A young lady who had never seen 
game of baseball attended one

with her escort.
“Isn’t that pitcher grand?” she 

said, “he 
how they

di-

in

that it is not the workers who cause increas- 
of the manufacturers. If the profit of 
you would get more wages and would

The Solution

Carrots.

Millionaire (addressing the gra
duating class of his alma mater): 
“All my success, all my financial 
prestige. I owe to one thing—pluck, 
pluck, pluck.”

Voice: “But how are we to find 
the right people to pluck”?

the 
pay

can

He: “I once proposed to a young 
lady in a garden.”

She: “With what results?”
He: “A lot of expensive plants 

were nipped by frost.”

Cannibal King: “What’s the mat
ter with me? I feel sick.”

Cannibal Doctor: “What did you 
have for dinner?”

Cannibal King: “A gangster, Doc.”
Cannibal Doctor: “You’re probably 

suffering from lead poisoning.”

It is up to the workers themselves who are the majority of the con
sumers to fight in the struggle to lower prices. Organized workers have 
found themselves to be on the same side as the consumers. The struggle 
to keep prices down and the struggle to keep wages up is part and parcel 
of the same fight.

Laboi’ is organized for its fight' and we are glad to see our Lithua
nian youth in those organizations.

Consumers, those of you who have to worry about prices and who see 
each price-increase as a threat to your standing, are not organized. Join 
consumer and welfare groups that are in the fight to, keep prices down 
and make them within the reach of your families! 
the reasons for price-rising and the reasons why 
Labor.

When you are able to understand a situation, 
to combat it!

Study and understand 
C'aptal is so afraid of

then you will be able 
Bob Vinatus.

The BuiLDerS Educational group 
held a meeting last week at which 
a discussion as to future activity 
was held.

It was decided to carry on acti
vity that would bring in the whole 
LDS branch members and also to 
have meetings at which the indivi
dual members of the group can im- 
prove their educational standing.

It was decided to visit the Museum 
of Science and Industry on August X 
14th. The time was not decided 
upon. The group will also present 
a short debate on August 25th. The 
subject and participants will be men
tioned in the L.Y.S. later.

The next meeting of the Educa- 
i tional Group will be held on August 
[ 10th at which the Chairman will give 
a short speech. In spite of that, 
come if you are interested irt our 
activity. W. Y. K.

the So This is America!

BROOKLYN BREVITIES

Smeto-
by Floyd Devey

HELLO THERE!

hits their bats no matter 
hold them.” 

* * *
Century of Progress

A newly created papa received 
glad tidings in a telegram.

“Hazel gave birth to a little girl | 
this morning; both doing well”.

On the message was a sticker 
reading: “When you want a boy 
call Western Union.” ■

* ♦ *

From the English Classics
Four men are sitting at a table.
The first one sighs.
The second one sighs deeply.
The third one groans aloud.
“The fourth exclaims, “Won’t you 

chaps ever stop talking politics?”
Mary A. Brown.

He: “It’s best to begin at the 
bottom when you want to learn 
something.”

She: “Is that so? How about! 
swimming?”

BORN TO BE
by Steve Trinius

There was no doubt about it. Rich
ard Minkus was born to be a sales
man. Old man Banasevichus him
self was willing to bet his bottom 
dollar that 
thing that 
catalogue.

“—at a

Richard could sell any- 
was in Sears Roebuck’s

NEW YORK—Old-time gangsters 
were gentlemen—they used bricks 
instead of bullets. That was in 
1876, but today the 90-year-old retired 
police captain F. B. Crowley recom
mends that gangsters be treated 
rough.

♦ ♦ ♦

DAYTON, O.—It may have been 
hot when Lieut. Morgan stepped in
to his plane but—when he got up
stairs into high altitudes to observe 
the weather, he almost froze to 
death.

♦ ♦ ♦

CLEVELAND—Airplanes are good 
for most anything, even for deliver
ing fresh California flowers to 
Cleveland brides.

A SALESMAN

Sports
All right, take sports. What 

has Lithuania to offer? A bas
ketball champion team of which 
three are Americans?
na’s government loves sport so 
enthusiastically that it pro
hibits any sport organization 
except Smetona’s favorites. As 
to us? We have Johnny Broaca 
and Vito Tamulis in baseball 
and John Gudisky and Al Nor
kus in wrestling. That is only 
naming a few offhandedly. The 
most important thing is that 
we have independent teams and 
sports organizations. In fact a 
Lithuanian - American Sports 
Federation is on its way to 
creation. Lithuania cannot 
compare with us in the promo
tion of sports!
Public Spirit

Who are more socially-consci- 
ous—the Lithuanian youth or 
the Lith-Americans? In the 
ranks of labor we have organiz
ers and workers. Our youth 
know their place in society. In 
Lithuania the highest social 
duty a youth can do is serve in 
the šauliai — a fascist spy 
group. Not only do our youth 
work in America but they have 
went to the extent of giving 
their lives in Spain that a free 
democracy may exist. We find 
Lith-American youth 
front lines of defence 
Madrid.

There is more to be 
defending the quality
Lithuanian youth in America 
but the ridiculous charge has 
been adequately proven false.

in the 
around

said in 
of our

Although we know our abili
ty and strength let us not rest 
on our laurels. We have work 
to do. There are still hundreds 
of youth that we mus reach 
through our organizations and

theOn Sunday, June 14th 1936, 
United Lithuanian Workers Organi
zation held their annual picnic at 
Ulmer Park. That day was a very 
miserable one with rain and damp
ness. The picnic then saw a very 
small crowd, disappointing not only 
those present but a hard working 
committee as well for the committee 
members had planned a worthwhile 
program.

On Sunday, July 25th 1937, the 
ULWO again held its annual picnic 
at Ulmer Park. The day was per
fect. Again, a hard working com
mittee planned a vexy worthwhile 
program with songs by Aido, Pir
myn, and Sietyno choruses, and some 
songs by an outside group, the No- 
Pasaran Singers of Union Square. 
There were several games and two 
wrestling maches. But also, as of 
last year, there was a very 
crowd of people present. The 
seemed virtually deserted!

The two wrestling matches 
the highlights of the day. The 
—a 15 minute exhibition 
brought together Frank Zeke and 
John Lewsky. Frank proved to be the 
better wrestler and would have won 
the match if his opponent didn’t use 
unfair tactics. Lewsky won the 
match a bare minute before the 15 
minutes were up.

Several times, attempts were made 
by members of the audience to stop 
the match but both the wrestlers and 
other spectators pushed the would 
be towel throwers aside, and the 
match continued. Referee Lakiu had 
his shirt torn from his body and 
Mike Paipas, a spectator, started to 
slug with Lewsky when he was.an
nounced as the winner. The crowd 
booed Lewsky even after he won the 
match.

The 
fought 
and Al 
to a real display of scientific wrestling 
which was well liked by all. The bays 
showed plenty of brain work as well 
as foot work, tossed each other

two, my choice is Johnny, 
least can play “Stardust”, 
years now, I’ve been asking 
play that favorite number of

small 
park

were 
first, 

match

second match was a clean 
one, wherein John Gudisky 
Norkus treated the customers

show our true worth and just 
what we can accomplish in this 
world! Work so they will join 
us!

* *
s

*
NEW PICTURES
New Film Alliance

around several times, pinned each 
other down in turns, kicked, gruum- 
mphed, oommphed, ahhed, and in 
general gave the cash customers 
their money’s worth. The match, a 
30 minute one, ended in a draw and 
there were no hisses or booing when 
it was over. Referee for this match 
was our own See Kay.

The music for dancing was plen
tiful and good. The two orchestras 
presiding were Johnny Nevins and 
his Nite-Owls, and Willie Norris. 
Of the 
who at 
For two 
Wilie to
mine but he has not played it yet.

As for the chorus singing, I ' 
would say that as usual, the Aido 
Chorus was in best form. Their ren
dition of “Santa Lucia” was tops.

As I usually do, I got to looking 
around and keeping my ears open, 
then started to jot down notes in the 
old note-book. For instance

Johnny Orman and his pipe are 
back, Johnny looking pretty good 
after all his traveling. —Al Klim 
went and lost her temper again when 
she led her Pirmyn chorus in their 
singing. — Albina Deps wearing a 
dress she must have went to school 
in. —• Beatrice and George holding 
hands while singing with the Aido 
chorus. —• Frances L. telling me 
how she would like to meet Al Kai- 
rukstis; “the guy who is having all . 
these affairs with women” as Fran-! 
ces expressed it. Later, she met Al 
and blushed redder than a rose. Oh, 
Al, you lady-killer!—I went around 
betting people that they didn’t have 
a dollar in their pockets and I sure 
came across plenty of dollarless 
pockets.

People I missed at this picnic: 
Wally Kubilus, who parked himself 
at the beach. — Alyce L. who also 
went swimming instead of coming to 
sing with the Pirmyn chorus. Bill 
Malin, who atterd^ almost every pic
nic of the year.

It seems that everyone around here 
takes their vacation at the same 
time, for I received cards one after 
each other from Olga Miculen, Gar 
Denia, Earl Garnett, Jimmy and 
Olga, Agnes Wasil, and Joe L., just 
to mention a few. Happy vacationing 
to you all and thanks for the cards.’

That is all for now, so thanks 
for reading and I’ll be seeing you 
subsequently or otherwise.

THE
How the 

them up: 
_THEY WON’T FORGET: strik
ing and dramatic indictment of in
tolerance, whipped up by press, lead
ing citizens and politically ambitious 
district attorney, and resulting in 
lynching of an innocent man. Make 
sure your local theater shows it. 
Letters of approval urged to Harry 
M. Warner, 325 W. 44th St., New 
York City.

TOAST OF NEW YORK: Adapted 
from Robber Barons. Struggle of 
Fisk and Vanderbilt for financial 
power in Civil War period. Thievery 
and chicanery of some of the “build-

sizes

ers of America” good for a laugh, but 
Vanderbilt is shown as a friend of 
the people! Other deplorable distor
tions.

SARATOGA: Pleasantly diverting 
comedy about horse-racing starring 
Clark Gable and the late Jean Har
low.

Richard 
opening

he sho- 
wrong

chewed the rag with them all.
There was no doubt about it; ev

eryone noticed that here was a young 
Lith who would amount to some
thing big in the selling wrld.

THE BIG SPEECHt . I • I

Frm the first sentence ! 
held the convention by his < 
speech.

“There is nothing wrong,” 
uted, “absolutely nothing 
with our great nation.”

Ten thousand salesmen rose to 
their feet as one man and screamed 
themselves hoarse in mighty appro
bation.

“We must sell to the people of 
the U.S.A. We have been accused 
of bringing on the depression by too 
much selling. I say that we must 
fling back the challenge by vowing 
that ours is the job of selling 
country back to its feet!”

Again the audience rose to 
feet and even Sammy Insull 
his dignity and applauded with 
rest. The representatives of Macy’s 
and Gimbel’s burst into tears of 
sheer joy.

' “Men, there is a world of things ., 
that America needs. They need more 
milk, more shoes, more hats, cloth
ing, books, radios, phonographs, 
houses, stoves, boilers, porches, cur
tains, etc. etc, etc. Those are the 
things we must go out and sell! Yes 
sir, we got to maintain **the Ameri
can standard of living! It an comes

! from the fact that the people are not 
earning enough to buy the staples

darn good commission, 
too,” wheedled Sena Vincas, the be- 
whiskered prophet of Wilkes-Barre’s 
Lithuanian colony, “the young lad 
could make a fine sum of money 
selling nowadays. The future of this 
country depends on selling and, bra- 
cia, the Minkus boy is the one to 
do it£’

Ricnard listened and listened and 
listened. Week after week he 
tramped the road to Scranton and 
all the other patches of the coal 
district in search of customers. He 
sold brushes, suspenders, carbide 
lamps, magazine subscriptions, 

, toasters, grinding 
and triple-action-nickel- 

plated-streamlined - hot - and - cold 
clothes irons.

Richard had a complete file of the 
neighbors for miles around. He knew 
just when Mrs. Tomasevichus would 
need a new curler and when the 
Lithuanian Citizens Club of Inker- 
man would need beer 
their picnics. He had 
record of what they had 
they were capable of 
he knew exactly what 
were of working up a sale.

Richard Minkus was born to be a 
salesman and he was already on his of life without mentioning the lux
way.

Came the depression!
The coal mines closed, 

was barren. The cattle 
and died. The U.M.W.A. 
Strike.
Poverty. Open warfare. Bootleg coal.

Things got so bad that when a 
salesman called, the prospect sadly 
shook his head and closed his door.,

Richard Minkus was born to be a 
sallesman and the depression wasn’t 
going to stop him.

AMBITIOUS PLANS
About this time our hero read 

a notice in the Philadelphia Inquirer 
about a salesmen’s convention to be 
held in New York. Richard was in
spired. He lost no valuable time in 
getting a recommendation from the 
Mayor of Wilkes-Barre that he was 
the best salesman in that section. 
He immediately wrote letters to the 
big companies announcing that he, 
Richard Minkus, was representing 
the markets of Wyoming and Lu
zerne counties and the surrounding 
territory of the Susquehanna River.

“I figure”, he remarked to Senas 
Vincas, “that this convention will 
give me a start. Then watch me sell! 
I’ll sell this country right and left! 
I’ll sell it clear all the way to 
prosperity!”

Came the convention. He spent 
five nights working on a speech that 
was destined to shake the company 
magnates to their marrow. He spoke 
with salesmen of world renown. He 
met managers of big companies. He

the

by A. REDFIELD

land 
thin

barrels for 
a complete 
and of what 
buying and 
the chances

its 
lost 
the rr«*

The 
got 
called a 

The scabs came. Bloodshed.

“Who shall I say is calling?

,'v

THE RULING CLAHSS
$

The now-famous Paramount news
reel of the Memorial Day massacre 
is available through Paramount ex-; ALDLD books, 
changes everywhere, but most local I machines 
managers have suppressed it on their i 
own. The Paramount Theater, Los! 
Angeles, has not played it, only two ' 
small neighborhood houses here run
ning it to date. If your local the
ater has not yet played it, a phone 
call to the manager, as well as to 
the Paramount exchange in your 
community, will be helpful in bring
ing this vital reel before the wide 
public it should reach.

uries. Millions are jobless and millions 
work for low wages. How can we 
carry on if the American people can
not buy what we are ready to sell?... 
I come to the conclusion that the 
people can’t buy our ashtrays and 
cars... unless they begin to make 
a decent living... we should fight 
to increase their purchasing power. 
We ought to help them do it...

He paused for breath.
Silence.
He expected applause: men jump

ing on chairs, waving handkerchiefs, 
stamping their feet.

There was no applause.-----------
Soon a rumble was heard. Slowly 

it rose, like thunder in summer, Then 
a rising roar of boos that shook the 
rafters.

“Throw that goddam Bolshevik 
out the window!”

“Who the hell let let him in with 
that boloney?”

“Men! Are we going to let this 
red Litvak 
flag ?”

There was 
fists flying, 
ignobly thrown out.

— SEQUEL —
There’s no doubt about it, Richard 

Minkus was bom to be a salesman. 
In fact he is one now. You can 
find him now selling ten-cent copies 
of the Communist Manifesto on 14th 
street.

Richard Minkus was bom to be 
a salesman. But evidently he was 
the wrong type. ’

insult the American

a riot. Men yelling and
Richard Minkus was
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Puslapis Ketvirtas

PITTSBURGHO IR APIEL1NKES ŽINIOS

Paryžiuje “Paix” valgykla, kurią buvo už
darę streikuojanti darbininkai.

Heppenstall Darbininkų 
Streikas Tęsiasi

Trys savaitės praėjo ir vis 
dar Heppenstall neišpildo dar
bininkų reikalavimų. Todėl ir 
streikas apie 900 plieno dar
bininkų tęsiasi.

Minėtos dirbtuvės savinin
kas visokiais būdais bando 
streiką pakrikdyti. Suorgani
zavo iš kelių savo sekėjų kom- 
paničną uniją ir bando taip 
demoralizuoti streikierius. Bet 
ir tai nevyksta.

Vieną dieną jisai apmušė 
vieną pikietininką, Pat Con
nors. Kad tinkamai atsakius j 
užpuolimą, surengta paroda ir 
masinis mitingas, kur dalyva
vo apie trys tūkstančiai darbi
ninkų. Vietos biznieriai taipgi 
remia streikierius. Be to, plie
no darbininkų unija išėmė va- 
rantą ir Heppenstall areštavo. 
Dabar jis randasi po $1,000 
kaucijos.

Darbininkai reikalauja tik 
pripažint uniją. Savininkas 
buvo sutikęs leist balsavimui, 
bet dabar nenori ir savo žo
džio pildyti. Bet darbininkų 
vienybė privers tą užsispyrėlį 
išpildyt reikalavimus.
Drabužių Valytojai ir Siuvė

jai Susiorganizavo
Drabužių valytojai ir siu

vėjai, užlaiką savo mažas 
siuvyklas, šiomis dienomis ga
vo Amerikos Darbo Federaci
jos čarterj vardu Internatio
nal Association of Cleaning 
& Dye House Workers, Local 
No. 64.

Liepos 25 laikyta susirinki
mas, kuriame paskelbta čarte- 
rio gavimas. Daugelis naujų 
narių prisirašė.

Organizavimo darbas pra
dėtas keli mėnesiai atgal. Pir
mieji susiorganizavę pareika
lavo čarterio ir dabar jau ga
vo.

IŠ lietuvių siuvėjų, užlaikan
čių savo siuvyklas, pirmutinis 
įstojo P. Norkus, 1318 Reeds- 
dale St., N. S. Dabar jo įstai
gos lange yra iškaba: UNION 
SHOP.

Nežinia, ką daro kiti tokie 
siuvėjai. Jie irgi turėtų orga
nizuotis ir padaryt savo įstai
gas unijinėmis.

Visi Pittsburgho darbininkai 
turėtų susiorganizuoti. Pitts- 
burghas turi palikt unijinis 
miestas. Organizavimo darbas 
eina visu smarkumu, bet dar 
neorganizuotų gana daug. Ko 
dar laukti?
Namų Valy tojai Rengiasi 
Streikan, Kai Kur Streikuoja

Daugelis didžiųjų namų va
lytojų ir prižiūrėtojų susirašė 
j uniją. Rengiasi prie didelių 
kovų, jeigu tiktai didžiųjų na
mų savininkai atsisakys pri
pažint jų uniją.

Morewood Gardens apart- 
mentų darbininkai jau paskel
bė streiką ir pikietuoja. Rei
kalauja pagerint darbo sąly
gas ir pripažint uniją.

United Laundries Co. dar
bininkai nubalsavo už savo 
liniją. Kompanija nieko nega
lėjo laimėt, tai dabar privers
ta pripažint jų uniją...

Tvano Kontrolės Mitingas

Liepos 27, Carnegie Audi
torijoj, įvyko taip vadinamas 
tvano kontrolės masinis mi
tingas. Kalbėjo miesto, vals
tijos ir federalės valdžios at
stovai.

Jie pareiškė, kad prez. Roo- 
seveltui užtvirtinus $105,000,- 
000 sumos delei tvanų kontro
lės, Pittsburghas daug turė
siąs naudos. Girdi, greit Pitts
burgho upės būsią taisomos, 
užtvankos statomos ir tuomi 
ateityj būsianti prašalinta da- 

i bar pasikartoją žemesnių vie
tų užtvinimai.

Kalbos gana gražios. Pažiū
rėsim, ką jie padarys. Sykiu 
turim savo viršininkus spirti 
smarkiau rūpintis tuo darbu 
ir sykiu turime reikalauti at
lyginimo darbininkams ir ma
žiesiems biznieriams, nukentė- 
jusiems nuo didžiojo tvano.

Svarbūs Susirinkimai ir 
Parengimai

Trečiadienį, rugpjūčio 4 va
kare, Labor Non-partisan sve
tainėje, ant Smithfield, prie 
Blvd of Alies, įvyksta labai 
svarbus masinis mitingas, šau
kiamas Ispanijos demokratijos 
rėmėjų. Kalbės du kareiviai 
amerikiečiai, tik sugrįžę iš Is
panijos karo fronto. Visi turi
me dalyvauti.

Ketvirtadienį, rugp. 5, 1322 
Reedsdale St., įvyksta APLA. 
50 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Visi nariai ir norį prisira- 
šyt turėtų dalyvaut.

Penktadienį, rugp. 6, 1322 
Reedsdale St., įvyksta lietuvių 
partijiečių ir simpatikų susi
rinkimas, pasitarimui delei se
kančių miesto rinkimų, Ispa
nijos rėmimo reikalų ir tt. Visi 
partijiečiai ir simpatikai kvie
čiami dalyvauti.

Sekmadienį, rugpjūčio 8, 
plieno darbininkų unija ren
gia didelį pikniką Dell’s Grove 
darže, Wildwood, Pa. Visai 
šeimynai viena įžanga ir bu- 
sais nuvežimas vienas doleris. 
Vaikučiams veltui šaltakošė ir 
kitoki užkandžiai. Bušai paims 
apie 1 vai. po pietų nuo 1322 
Reedsdale St. Išanksto įsigyki
te tikietus.

Antradienį, rugp. 10, 1322 
Reedsdale Street, Komunistų 
Partijos Manchesterio skyrius 
turės labai svarbų susirinki
mą, kuriame vienas prelegen
tas duos lekciją apie besiarti
nančius Pittsburgho miesto 
rinkimus (primaries) ir kokius 
kandidatus Komunistų Partija 
remia. Kviečiami visi daly
vauti. Pradžia 8 vai. vakare.

Organizuos LDS Jaunuolių 
Kuopas

Drg. J. Ormanui, Lietuvių 
Jaunuolių Komiteto sekreto
riui, čia laikantis buvo su
šaukta du susirinkimai pasita
rimui, kaip geriausia organi
zuot lietuvių jaunuolių kuo
pas.

Jaunuolių pasitarimo susi
rinkimas su užkandžiais ir le
dine arbata įvyko liepos 20. 
Drg. Ormanui paaiškinus rei
kalingumą daugiau rūpintis

lietuvių jaunuolių organizavi
mu, prieita prie tos nuomonės, 
kad šiame ateinančiame rude
nyj imtis tuo klausimu už dar
bo. Taipgi išreikšta pageida
vimas gauti nors trumpam lai
kui jaunuolių organizatorių.

LDS ir APLA. kuopų atsto
vų susirinkimas įvyko liepos 
21. Čia irgi plačiai kalbėta 
apie jaunuolių organizavimą. 
Manoma sekančiam sezone or
ganizuot kuopas McKees 
Rockse, Soho, Wilmerdinge, 
susti print LDS. kuopą North 
Sidėj. Taipgi išreikšta pagei
davimas gaut jaunuolį patyru
sį organizatorių. Pageidauta, 
kad d. J. Ormanas čia galėtų 
pabūt nors porą mėnesių.

Draugai ir draugės išreiškė 
pageidavimą, kad kuogreičiau- 
sia būtų atsiekta pilna vieny
bė tarp APLA ir LDS. Nusitar
ta pradėt visur garsint.Lietu
vių Darbininkų Susivienijimą 
ir dalyvaut jo vajuje.

Reporteris.

įspūdžiai iš Darbuotės 
Naujojoj Anglijoj

Lietuvių Komunistų Frak
cijos Centro Biuras birželio 
pradžioje pasiuntė mane į 
Naująją Angliją padėti kolo
nijų draugams darbuotis tarpe 
audimo pramonės darbininkų, 
kad įtraukus lietuvius darbi
ninkus į CIO uniją tose kolo
nijose, kur jau yra varomas 
vajus. Taipgi buvo stengiama
si įtraukti lietuvius darbinin
kus į Komunistų Partiją.

Nuvykęs į Lawrence, Mass, 
suradau, kad tenai tarpe lie
tuvių darbuojasi d. Penkaus- 
kas dėl CIO, ir kad tuo reika
lu gerokai jau buvo nuveikta, 
todėl aš nusprendžiau, kad 
man svarbiau bus darbuotis 
Nashua, N. II. ir Lowell, 
Mass., nes tenai nesiranda 
žmonių, kurie darbuotųsi dėl 
CIO.

Apie Lawrenceo lietuvišką 
veikimą daug pasakyt negaliu, 
nes ten mažai buvau, tik iš pa
sikalbėjimo patyriau, kad mū
sų darbininkiškos organizaci
jos stovi vidutiniai ir veikia 
darbininkiškoj dirvoj neblo
gai, bet atsižvelgiant į skaičių 
lietuvių, gyvenančių Law
rence, turėtų būt skaitlinges- 
nės nariais.
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EKSKURSIJA LAIVŲ MANHATTAN
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach
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į Trys valandos nuplaukimui ir trys sugrįžimui atvira jūra. Apie penkios valandos ; 
! pasimaudymui puikiame Rye Beach’ iuje ir pasilinksminimui gražiame parke. į
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Laivas Manhattan, kur telpa 1850 žmonių, puiki salė šokiams, patogūs įtaisymai patarnauti 
valgiais ir gėrimais. Malonūs įspūdžiai gražiausių gamtos vaizdų plaukiant.
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Ekskursija Bus Sekmadienį, 22 August 
Ant laivo vieta aprubežiuota, tad prašome iš anksto įsigyti bilietus

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

Bilietai Gaunami “Laisves Ofise, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bilietų. Rašydami kartu prisiųskite ir pinigus.

L A I S Vfi

Atlaikėme porą pasitarimų 
su draugais ir išdiskusavę rei
kalą padidint komunistų frak
ciją dėl geresnio veikimo tar
pe lietuvių ir abelnai tarptau
tiniai, tai tuoj aus ant vietos 
įstojo keturi draugai į K. P. 
Visi yra seni veteranai darbi
ninkiškame veikime. Kadangi 
dabar lietuvių komunistų 
frakcija nariais padidėjo, tai 
aš esu tos nuomonės, kad ir 
kitos mūsų organizacijos na
rių skaičium paaugs.

Nashua, N. H.

Nuvykęs į Nashua, N. II. 
radau audimo pramonės kitų 
tautų darbininkus gerai besi
organizuojant į CIO, bet lie
tuviai ir lenkai į tai žiūrėjo 
su nepasitikėjimu. Jų many
mu, unija, kaipo tokia, gal ir 
neblogas daiktas, bet jie ne
galį pasitikėt kitų tautų dar
bininkais, kad jų neišduos, 
kuomet prisieis stot į kovos 
lauką, todėl jie lauksią, kol 
kitų tautų darbininkai susior
ganizuos. žinoma, toks darbi
ninkų manymas pamatiniai 
yra klaidingas. Todėl čia ir 
prisiėjo ilgiau pabūt, kad iš
aiškinus darbininkams jų mąs
tymo klaidingumą ir net žalin
gumą. Na, ištikrųjų kasgi iš 
to išeitų, jei panašiai protau
tų ir kitų tautų žmonės, kad 
“tegul kiti darbininkai susior
ganizuoja, o mes bile kada 
įstosime į uniją?” Ogi pasek
mės būtų tokios, kad niekuo
met darbininkai nesusiorgani
zuotų, belaukdami kitų, ir 
darbdaviai, naudadamiesi dar
bininkų nepasitikėjimu vieni 
kitiems, išnaudotų visus iki 
pat dugno.

žinoma, čia darbuojantis, 
dalį lietuvių darbininkų pavy
ko įtikint, kad jie klaidą daro 
nepasitikėdami kitų tautų dar
bininkais ir nestodami į uniją, 
bet didžiuma pasiliko prie tos 
klaidingos nuomones, kad įstos 
tada į uniją, kada kiti įstos. 
Betgi vistiek 30 lietuvių, per 
mano pasidarbavimą su kitų 
pagelba, įstojo į CIO.

Kas liečiasi mūsų lietuviš
kų organizacijų, tai reikia pa
sakyt tiek, kad dalykai nela
bai kaip stovi. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo kuopa 
narių nedaug turi ir tie į susi
rinkimus veik nesilanko; fi
nansų raštininkas turi išrinkt 
duokles stųbose. Tik pasidė- 

kavojant draugui Egeriui, ku
ris eina finansų raštininko pa
reigas ir išrenka duokles stu- 
bose, tai kuopa gyvuoja. Su 
Am. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija irgi tas 
pats, kaip ir su LDS. Susirin
kimų nelaikė per ilgą laiką, 
todėl kuopa tik ant popierio 
gyvavo.

Bet man būnant, tapo su
šauktas ALDLD kp. susirinki
mas ir įstojo vienas naujas 
draugas. Taipgi, draugai nu
tarė laikyt reguliariai susirin
kimus ir rengt įvairius paren
gimus. Pas draugus upas pa
kilo. Prie to, šiomis dienomis 
iš Paterson, N. J. nuvažiavo 
ir pastoviai apsigyveno seni 
mūsų organizacijų nariai dd. 
F. ir P. Buslavičiai. Todėl 
dabar yra vilties, kad ALDLD 
ir LDS kuopos gyvuos gerai.

Lowell, Mass.

Unijos klausimu Lowellio 
lietuviai tokio ’ pat klaidingo 
nusistatymo laikosi, kaip kad 
ir Nashua lietuviai. Ir lowel- 
liečiai mano, kad jie į uniją 
prisirašys tada, kada kitų tau
tų darbininkai prisirašys.

Lietuviškas veikimas Low- 
ellyje geras. Mūsų organizaci
jos, kaip nariąisj taip ir finan
sais, gerąį^tovi. Darbininkų 
vedamas kampanijas praveda 
gerai. Tiesa, lietuvių komunis
tų frakcija buvo silpnoka. Bet 
man būnant sušaukėm darbi
ninkiško judėjimo simpatikus 
ir į Komunistų Partiją įstojo 
6 nauji nariai. Tai bus geras 
stimuliantas darbininkiškam 
judėjimui. Bravo už tai lovel- 
liečiai!

Tik noriu draugam lowel- 
liečiam padaryt draugišką pa
stabą, idant neleistų perdaug 
laiko ant žuvavimo, kad ne
paliktų per mažai laiko dėl 
svarbesnių reikalų. Aš manau, 
kad šią pastabėlę, draugai 
lowellieciai, priims draugiš
kai.

Haverhill, Mass.

Čionai lietuviškas veikimas 
vidutiniškas. Mūsų organizaci
jos gyvuoja neblogai. Jos už
laiko gerą svetainiukę susirin
kimam bei nedideliem paren
gimam laikyt. Taipgi turi lais
vas kapines. Prie K. Partijos 
mažai draugų priklauso. Bet 
Haverhillyje yra gerų drau
gų, kurie turėtų prie K. Par

tijos prigulėti. Tačiaus man 
nepavyko juos įtikint, kad jie 
turėtų tuoj aus stot į K. P. Tie
sa, pora draugų prižadėjo ne
užilgo stos į K. P. Tad žiūrė
kite, draugai, kad duotą žodį 
išpildytumėt.

So. Boston, Mass.

So. Bostone lietuviškas vei
kimas, kaip didmiestyje neblo
gas, bet prie K. Partijos lie
tuvių permažai tepriklausė. 
Tačiaus, sušauktam mūsų sim
patikų susirinkime, į K. P. 
įstojo 5 nariai. Tai geras žen
klas darbininkiškam judėji
mui.

Worcester, Mass.

Čia irgi didmiestis. Lietuvių 
gyvena desėtkas tūkstančių, 
todėl ir lietuviškos darbinin
kiškos organizacijos turi po 
gerą skaičių narių, taipgi ir 
visas veikimas neblogas, tik 
K. P., pagal skaičių lietuvių, 
per mažai priklausė. Vienok 
ir čia, sušauktam simpatikų 
susirinkime į partiją įstojo 6 
nariai. Tai irgi darbininkiš
kam judėjimui ant sveikatos.

Montello, Mass.

Montello yra čeverykų išdir- 
bystės miestas, čia gyvena pa
garsėjęs “Laisvės” vajininkas 
d. G. Šimaitis, čia taipgi lie
tuviškas veikimas geras, tik į 
Kom. Partiją -ir čia mažokai 
draugų tepriklausė. Bet ir čia,
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Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 1-mas Apskr. 

šeštadienį ir Sekmadienį

Rugpjūčio (August) 7 ir 8 Dienomis
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE

MONTELLO, MASS.
Šeštadienį, Pradžia 7-tą Vai. Vakaro 

ŠOKIAI IR KARNIVALAS

Sekmadienį Pradžia 12, Vai. Dieną
Bus įvairių žaislų ir kamivalas. Taipgi ir šokiai uždyką.

Todėl visos L.D.S. kuopos 1-mo Apskričio rengkitės 
į pikniką ir praleisit smagiai laiką. 1-mo Apskričio Pil
dantysis Komitetas prašo visų atsilankyti.

Pildantysis Komitetas.
ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
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sušauktam simpatikų susirin
kime, į partiją įstojo 5 nariai 
ir keletas pasižadėjo vėliau 
įstoti.

Vadinasi, kur tik teko daly
vaut, visur buvo gauta į par
tiją po keletą naujų narių. 
Bet dar daugelis kolonijų liko 
neaplankyta dėl laiko stokos. 
Ir aš manau, kad Centro Biu
ras padarė gerą žygį pasiųs
damas organizatorių nors lai
kinai į tą apielinkę. Tas bus 
darbininkiškam judėjimui ant 
sveikatos. Taipgi aš manau, 
kad rudeniop reikėtų pasiųsti 
vienas iš veiklesnių draugų ir 
į kitas kolonijas dėl sustiprini
mo mūsų judėjimo.

J. Bimba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Jaunučiui, So. Boston, Mass. 

—Ačiū už žinutes. Prašome 
rašinėti dažniau.

George Milius, McAdoo, Pa. 
—Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkai kadaise nutarė 
bendrovę likviduoti ir “pasida
linti turtu.” Kada tą bendro
vę likviduos, nežinome. Taip
gi nežinome ir kiek dabar ver
ti tos bendrovės Šerai. Dėlei 
reikalų su “Keleiviu” draugas 
kreipkitės pas patį “Keleivį.”

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

WW0
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Parašė Veismūniškis.

GYVENIMO VERPETAI
(Apysakaite iš Lietuvos Kaimiečių Gyvenimo)

(Tąsa)
Motiejaus sesutė Morta buvo, taip sa

kant, patentuota kaimo maldininke: Ji 
žinojo visas “tajemnyčias”, kokia malda, 
kokia litanija ar rožančius, kokioj vietoj 
ir prie kokios nelaimės tinka kalbėti ar
ba poteriauti. Ji didžiuodavosi, kada su
silaukdavo žymesnių žmonių pas save 
švečiuosna,—ypatingai, kada atsilanky
davo kunigėlis. Ji taipgi buvo pasižymė
jusi dideliu savo mandagumu. Atvažia
vus kunigėliui, ji ragins, siūlys valgyti 
kokias vaišes, ir už skverno kunigėlį pa
trauks ir sviestu truputį pateps, iki pri- 
ragina. Kartą padavusi kunigėliui apipu
vusių laukinių grūšių, tiek ragino, tiek 
siūlė, ir ant galo, jam nesiskubinant val
gyti, pridūrė: “Valgyk, kunigėli, valgyk, 
juk mes jas vistiek turėsime kiaulėms 
sušerti...”

Motiejus buvo dar kavalierium; jo se
sutė Morta irgi dar nešiojo “nekaltybės” 
vainikėlį, nors jau abu traukė arti pen
kto desėtko metelių. Morta buvo plati, 
pasak tūlų žmonių: “kiek aukščio, tiek 
storio”. Ji ypatingai rūpinosi savo vien
gungystės likimu; rūpestis tartum kokis 
kurmis rausėsi jos sąžinėje. Abu li
ko nevedę vyriausiai todėl, kad negalėjo 
sau lygių rasti nei su turtu, nei su iš
žiūra. * * *

Būrelis kaimiečių sėdi Dragūno kieme 
po plačiai išsišakojusiu klevu, bet apie 
patį tikslą vengia prisiminti. Tamienės 
brolis, Juozapas, iš anksto turėjo paruo
šęs visą eilę gerų minčių, paagituoti kai
mynus leisti jo sesers šeimynai gyventi 
apleistoj trobelėje. Todėl, kai vienas kitą 
ėmė raginti pradėti šį reikalą, Juozapas 
pirmutinis tarė:

—Prieteliai ir geros valios susiedai! 
Štai, mano sesuo, Paulinka, parvažiavo 
iš Vilniaus su savo vyru ir mažais vaiku
čiais, ir neturi jokios pastogės. Na, o 
štai, gale kaimo tuščia Ragatkinių trobe
lė. Man rodosi, jūs nesipriešinsite, jeigu 
jie nors laikinai apsistos ten...

Dar norėjo daugiau ką Juozapas saky- 
f ti, bet kaž kaip susimaišė ir negalėjo at

siminti, o tuo tarpu Dragūnas, kuris dar 
Poškui kalbant, jau sėdynę kasėsi ir ban
dė pastarąjį trukdyti, storu, užsikertan
čiu balsu įsibriovė:

—Tai kurgi! Niekam negyvenant tame 
lauže, jau su geresniu gyvuliu negali 
pravažiuoti; mano kumelys baidosi, va
žiuojant pro ten... visada turi būti sukan
dęs dantis, nes nežinai, kada kas išlys 
per langą!... Įleidus kokią lenkų šeimy- 

t ną bus tikra bėda!
Izidorius Gavelis, truputį nusišypso

jęs, išsitraukęs pypkę iš dantų, pašie
piančiai Dragūną pareiškė:

—Mano arkliai prasti, tad visai nesi
baido. Aš pats irgi nesibaidau. Dragūno 
argumentai neturi pamato. Kodėl mes 
negalime biednos šeimynos įsileisti me
keno nenaudojamoje triobelėje? Šis žmo
gus galės mums vasarą paganyti, o žie
mą pagelbės kult; vaikai taipgi galės 
ganyti!

—Jiš nemoka lietuviškai!—Dragūnas 
piktai atšovė.

—Koks tu keistas! Galvijai 
nei lietuviškai nei lenkiškai.

—Bet mūsų pdemenys pataps 
—Dragūnas laikėsi.

—Gerbiantas Motiejus vaikų

nekalba

lenkais!

neturite, 
—įsikišo Jurgaitis Petrukas, devynetos 
vaikučių! tėvas. •

Tamienė pradėjo maldauti:
—Labai nužemintai prašome jūs, prie

teliai it būvę lUah’O kaimynai ir draugai, 
pavelykite muths apsistoti toje tuščioje 
trobelėje4. Mės atsilyginsim. Tamas galės 
kaimo galvijas ganyti; aš pati irgi gelbė
siu; LeOkaraja; vU/ iffei galeš prie1 teVo‘ 
ganyti. Jeigu jūs neleisit čia apsigyventi, 
tai kur mUms, biedrrfėYns, dėtis, kur' 
mums važiuoti su nTažais vaikučiais?- 
Kur? Sakykite, geros valios žmdU’ėš.

—Gerai, jeigu, napšiklat, aš jūsų mer- 
. gaitę paimčiau už piemenę, ar ji galėtų 

ką nors pagelbėti ir prie namų ?—truputį 
sušvelnėjęs prakošė Dragūnas.

—Taip, Mačiuli, taip. Ji gabi ir vikri 
mergaitė; ji gali bile ką jau pagelbėti, 
nes jau devynių metų. Tik mes su savo 
žmogum tarėmės: nežiūrint, kur mes gy- 

$ ventume, ir kaip, sulaukus žiemos, norė-
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tume Leokadiją kiek nors pamokinti...
—Na, tai dėl manęs... tai, tai pa-pa- 

žiū-re-sime... O ką kitų sakote ? — Su
murmėjo Dragūnas.

Kiti sutiko, bet visi, 
Gavelio, kažin kodėl b 
kantos žvilgsniais šaut 
tuščių pasididžiavimų.* *

Prabėgo vasara. Prasidėjo rūsčios 
ūkanotos dienos. Medžiai, tartum kokios 
ligos paliesti, nupliko. Švenčionių kaime 
jau viskas sudorota; javai suvežti, žie
miniai pasėti. Moterys, vienos kitoms 
pagelbėdamos, mina linus. Gabesni kai
miečiai pastogėse imasi dailydės darbų, 
kiti senus padargus taisosi; tvoras tve
riasi, stogus taisosi, nes po nelemtojo ka
ro dar daugelis sugriautų dalykų neat
statyta.

Kas seniau matė prie kapinių apleistą 
triobelę, šiuom kartu vargiai būtų galė
jęs ją pažinti. Ji buvo apgrįsta nedide
liais akmenimis ir su žemėmis gražiai 
apipilta. Į kapines langas buvo visiškai 
užkaltas, kiti kad ir nenauji, bet sanda
riai sudėti, aptaisyti ir iš lauko pusės 
kalkėmis išbaltinti; o darbščios rankos 
apvilko jį šiaudiniu stogu.

Tarnas per vasarą kaime kerdžiavo ir 
tik atspėdamas po pusvalandį-kitą vėlai 
vakarais ir kartais per ištisą naktį triū- 
sėsi, taisydamas grįtelę.

Leokadija vasarą tarnavo pas Motiejų 
Dragūną piemenuke, o žiemą, buvo su
tarta leisti ją į mokyklą.

Vieną povakarį Tamienė atėjo pas 
Dragūnus nešina mergaitei naują sukne
lę ir paties Tarno gražiai padarytas 
klumpukes ir aiškino:

—Dabar, dukrele, turėsi lankyti mo
kyklą. Vakar kaimo vyrai galutinai su
tvarkė mokyklos reikalu. Jau atsiųsta ir 
mokytoja. Tėvas sakė, kad tau reikės 
pasiūti ir burnosėlis. Tik būk, vaikeli, 
gera, klausyk Dragūnų...

Leokadija pažadėjo klausyti Dragūnų 
ir paačiavo motinai už dovanas. Tamie
nė, motiniškai pabučiavusi savo dukterį, 
leidosi namų link.

apart Izidoriaus 
įėjo ir tik neapy- 
ė Dragūną dėl jo

* * *
Apsisuko kelis kartus žemės kamuolys. 

Lietuvos žemelė pasidarė tartum cemen
tinė. Prakiuro iš dangaus pelenai ir pa
sidarė laukai, medžiai, namai, upeliai ir 
ežerai baltesni už numirėlio veidą.

Pučiant smarkiam šiauriam vėjui, ta
rytum kas sėte sėjo iš juosvų debesių 
šiurkščius ledų gabaliukus. Kai kuriuos 
vaikus iš mokyklos važiavo namiškiai 
parsivežti, kiti įtraukę kailiniukuose gal
vas, pūškino pėsti. Tarnų Leokadija turė
jo1 skubėti greičiau už kitus, nes ji žinojo 
kad jos niekas neveš, o čia ir užvalkalas 
silpnas, neapsaugojantis nei nuo sniego, 
nei lietaus. Didoki ledukai su sniegu 
svaidė Leokadijos išblyškusiu veidan, kol 
ji pasiekė Dragūnų namus.

Sušaluši, nusiminusi—lyg nejučiomis 
Leokadija atsidūrė virtuvėje prie bakano 
duonos, ir susiradus liuosą kraužlį, pra
dėjo jį godžiai kramtyti.

—Del Dievo meilės, Lioliute, turėtum 
saiką ir laiką su tuo valgiu! Nueitum, 
ana, pavarinėti arklius manieže, nes vi
sa šeimyna per dieną kulia mašina, o 
arklių nėra kam pavarinėti. Iki šiol Jur
gaičių Zidarukas varinėjo, bet jis nuėjo 
namo. Motiejus liepė pasiųsti tave, kaip 
tik pareisi iš mokyklos.—Morta, lyg tai 
pasigailėdama dėstė Leokadijai.

Susijieškojo užpečkyj Leokadija seną 
sermėgą, ir už keleto minučių jau ji sė
dėjo manieže, varinėjo arklius. Iškleru
sio maniežo čerškėjimas, lyg su špilkutė- 
mis jaunos žmogystos ausis varstė, o čia 
debesys išimties ar pertraukos nedarė— 
tirštas sniegas, su mažais ledukais, lygiai 
v'aiširid kiekvieną gyvą tvarinį, kas tik 
drįso stovėti atviram ore.

Tik gerokai sutemus, Dragūnas grįžo į 
triob’ą su savo samdiniais, po įgudusio 
dienos darbo, su užkimštomis nosimis ir 
aūsįmis nuo miežinių dulkių.

Juo toliau, tuo labiau sąlygos pas Dra
gūnus Leokadijai blogėjo; drapanas gavo 
prastas, o dūr blogiau su maistu: ji gau
davo neštis pietums į mokyklą tik sausos 
duonos plutą ir retkarčiais Morta duoda
vo obuolį prie duonos. • Todėl, ilgainui 
pradėjo ji skųstis savo tėvams. Nuo to 
ji žymiai išblyško ir galėjo by dieną rim
tai susirgti džiova ar by kokia liga.

(Bus daugiau)

i

Rengia Philadelphijos Lietuvių Organizacijos Dienraščio’ “LAISVĖS” Naudai

Bus Nedėliok 5 Rugsėjo-September
19 3 7

Westville Grove Park
Route 47, Westville, N. J.

J $250 Dovanom prie Įžangos Tikieto; Pirma Dovana $100; 2-ra—$35
B
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- Iš anksto perkant įžangos bilietus nuo 5c iki 25c. Perkant ant busų ir prie parko vartų—25c.
Pradžia 10 Valandą Ryto Gera Orkestrą Šokiam

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

* A. BIMBA, “LAISVES” REDAKTORIUS SAKYS PRAKALBĄ
,0—/-------------------------- -- ------- ----------------- -----------—  

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 mailės nuo Delaware tilto.

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

Chinijos Moterys Atsišaukia 
{ Pasaulio Moteris Prieš 

Japonijos Karą
Nanking, Čhinija. — Pe

reitą šeštadienį Chinijos 
Moterų Sąjunga išleido at
sišaukimą į visų “draugiš
kų” šalių moteris, kad dva
siniai paremtų Chinijos ko
vą prieš kruvinus grobi
kus, Japonijos imperialis
tus. Atsišaukime jos pareiš
kia, jog “Chinijos kova 
prieš Japoniją tol nesibaigs, 
kol Chinija atgriebs kiek
vieną šmotelį savo žemės, 
kurią užgrobė Japonija.”

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

MANHATTAN
Iš Wall St. Pier New York 

City j Rye Beach, N. Y.

Sekmadieni, 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.

Valgykite Medų
“Laisvė’’ 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 “Laisvės” ofisą 
ir pasilipkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

i t
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PRANEŠIMAI Iš KITUR
MONTREALIEČIAMS, 

DĖMESIO!
Pajieškoma ANTANINA 

NIEiNĖ, Juozo Endriukaičio 
Račiūnaitės duktė, gimusi
sausio 27 d. Šakių apskr. Ji pati, ar 
jos adresą žiną atsiliepkite adresu 
C. R. Jurgėla, Esq., 359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (177-182)'.

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas įvyks 5 d. 

rugpjūčio (Aug.), 8 vai. vak. Jurgi- 
nėj Svet., 180 New York Avė. Drau
gai ir draugės, malonėkite visi da
lyvauti šiame susirinkime, nes turi
me daug svarbių dalykų aptarti. — 
K. K. (180-182)

cleveTandTohio
TDA 11 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 5 d. rugpjūčio, 7:30 v. 
vak., Lietuvių Darb. Svet., 920 E. 
79th St. Tą patį vakarą, toj pačioj 
svetainėj įvyks ir ALDLD 22 kp. su
sirinkimas. Todėl, visi nariai būkite 
susirinkime ir išgirskite raportus iš 
ALDLD 15 Apskr. konferencijos. 
Atsiveskite naujų narių prirašyt prie 
organizacijos. — J. A. V. (180-182)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 2 d. rugpjūčio, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Tautiško Na
mo Kambariuose. Nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes yra 
svarbių dalykų aptarti, kaip tai, no- 
minuot Centro Valdybą. Kurie dar 
nesate užsimokėję duokles, malonė
kite pasimoketi.
Shimaitis.

kiaušinių ir įvairių

SMAGIOS VIETOS 
ATOSTOGAUTI

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

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

Tel. Stagy 2-0783 NOTARY
Home Tel. PUBLIC

Havemeyer 8-1158
Juozas Levanda 

(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue

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

s

Fin. Sekr. G. 
(180-181)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

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

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

jūsų kraujuje sudaro re- 
skaušmuš, sustingimus ir 
ir vargina jumis. Paliuo-

Nuodai 
amatiškus 
ištinimus, 
gavimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iŠ savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. “Iškirpkite šj pranešimą ir pa
siųskite jj su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $4.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandos: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Laisvė).

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

Rūgšti ruginė, sn?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, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, .Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

SiunČiame duonų per-paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavlrtio, suteiksime informacijas apie svorj ir kainaM.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,
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REIKALAVIMAI
Re'kalingas “porteris” dirbti prie 

Bar & Grill biznio ir taip pat prie 
valgių. Taipgi yra kambarys prie 
gyvenimo. Kreipkitės po numeriu 148 | 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brdoklyn, N. Y. Telefonas Evergreen 
8-8792.

t i,

Telefonas: Humboldt 2-7964

Brooklyno Lietuviai Jaunuoliai Supliekė “Euro
pos tampiomis”; Smetonos Sportininkai 

Neatsilaikė Prieš Brooklyniečius
Daugiausiai punktų padarė 

amerikiečiams: Kapažinskas-- 
9; Lietuvos sportininkams: 
Baltrūnas—8.
Lietuvos
Lošėjas F. G. Viso
Andriulis 4 1 6
Baltrūnas 0 4 8
Cenfeldas 1 1 3
Kraučiunas 0 1 2

. Pereitą sekmadienį vietiniai 
tautininkai buvo suruošę 
“tarptautines krepšiasvydžio 
rungtynes.” Tikslas: parodyti 
brooklyniečiams Europos kre
pšio (Basketball) ’’čampio
nus.” Rungtynės buvo garsina
mos — visoki būdai buvo iš
naudoti, bet visgi, iš tokios di
delės lietuvių kolonijos, susi
rinko tiktai 400 viso labo.

Vienybiečiai manė, kad jei 
šeštadienį tiek mažai (150) 
tedalyvavo lengvos atletikos 
rungtynėse (olympiadoj), tai 
dabar, sekmadienį, pora tūks
tančių suvažiuos. Išėjo atbulai. 
Brooklyno lietuviai parodė, 
kad šaltai žiūri i Smetonos at
siųstus sportininkus. Pamany
kite, betgi—kokis milžiniškas 
parengimas būtų buvęs, jei tie 
sportininkai būtų atvažiavę iš 
demokratiškos Lietuvos,
visos pažangios sriovės rėmę 
—būtų reikėję paimti didelę 
salę, ir žmonių būtų prisikim
šę. Tysliava ir kiti jautės nu
sivylę.

Krepšio Lošimas
Pats lošimas buvo gana įdo

mus. Reikia pasakyti, ameri
kiečiai turėjo daug smarkes
nius sportininkus. Tas tiesa, 
kad jų defensyva buvo silp
nesnė už Lietuvos, bet užtai 
amerikiečiai parodė daug ge
resnę ofensyvą, negu Lietuvos 
komanda.

Amerikiečiai buvo rinktinė 
komanda. (Ju komandą suda
rė, anot Tysliavos, “50 metų 
atsilikę” čia gimę jaunuoliai) 
Jie pirmu syk lošė, turėdami 
tik vieną praktiką, žinoma, 
kad jie taip gerai lošė, kad 
galėjo prasimušti per lietuvos 
gerai išlavintą komandą ir jos 
defensyva (apsigynimą), kre
ditas priklauso ne tiktai pa
tiems lošėjams, bet ir jų ga
biam mokytojui, Wiljiam- 
Scrill-Petrauskui, su kurio pa- 
gelba tapo sumušta ne tik 
“Europos čampionai”, bet ir 
Tysliavos teorija apie ameri
kiečių jaunuolių “50 metų at
silikimą” nuo Lietuvos jauni
mo sporte ir kitame kame. 
Petrauskas kadaise buvo pro
fesionalas krepšininkas, lošda
vo Jersey Reds krepšinio ko
mandoj.

Kadangi amerikiečiai netu
rėjo tokios geros apsigynimo 
taktikos, tai Lietuvos sporti
ninkai lengvai galėjo, kada tik 
bolę pasigaudavo, dasivaryti 
iki krepšio. Bet, imant visa 
lošimo laika, amerikiečiai 
daug ilgesnį laiką bolę turėjo 
savo rankose.

Lietuvos Komanda padarė 
pirmus punktus, kas parodė 
amerikiečių silpnumą apsigy
nime. Vienok geras apsigyni
mas šiame sporte reikalauja 
daug praktikų—todėl negali
ma kaltinti mokytojaus, nei lo
šėjų.

Prie visko, amrikiečiai irgi 
skundėsi, kad “referee” irgi 
pataikavo Lietuvos Koman
dai. Gi Lietuvos sportinin
kai, kaip Chicagoje, Cle- 
velande, taip ir Brooklyne 
skundėsi, kad amerikiečiai 
krepšininkai buvę “too ruff.”

Per pusę lošimo punktų 
skaičius buvo 11-21, amerikie
čiai turėjo daugiausiai. Antroj 
pusėj lošimo, Lietuvos sporti
ninkai dasivarė iki 23 punk
tų, o Brooklyno rinktinė ko
manda iki 31. Amerikiečiai, 
žinoma, laimėjo.

Puzinauskas 0 0 0
Savickas 10 1

XX 3 0 3

Viso 9 7 23
Brooklyn©
Lošėjas F. G. Viso

2 3 8
10 1
14 9
0 0 0
3 2 7
0 0 0
2 0 2
0 0 0
0 2 4

Andriukauskas 
Bružas 
Kapažinskas 
Kasakaitis

Būtų Krygėris 
Vilkaitis 
Leberis 
Biejauskas 
Bleckas

Viso

Netikęs Senos Unijos Žygis
Amerikos Darbo Federaci

jos Laundry Workers Interna
tional Unija kreipiasi į teismą, 
kad jis uždraustų CIO unijai 
United Laundry Workers of 
America organizuoti darbinin
kus. Senoji unija pati nieko 
nedaro, kad suorganizuoti 
skalbyklų darbininkus ir ne
leidžia kitai unijai juos orga
nizuoti.

9 11 31
Rep.

Brooklyniečiai Šaltai 
Žiūri j Smetonos

Sportininkus
Pereitą šeštadienį Brookly

ne lankėsi Lietuvos sportinin
kai. Kadangi jų misija yra > 
surišta su politika, Brooklyno 
pažangioji visuomenė į juos* 
mažai atydos kreipė.

Brooklyniškis Sportininkus 
Priimti Komitetas betgi buvo 
pasimokinęs iš chicagiečių. Jis 
nesamdė milžiniško stadiono. 
Jie čia paėmė Wingate Athle
tic Field, kur yra vieta 2,000 
žiūrovų. Net įžangos neėmė. ■ 
Manė, kad čia, tai tikrai bus< 
daug žmonių. Jie mažąją 
olympiadą rengė šeštadienio 
rytą, nes manė, jog kriaučiai 
nedirbs, tai visi subėgs pažiū
rėti, kas tie sportininkai per 
vieni.

Atėjo šeštadienis. Atėjo ir 
dešimta valanda, kada buvo 
paskirtas laikas pradėti olym
piadą. Vienok kaip nėra, taip 
nėra žiūrovų.

Pagaliau prisirinko tarpe 
150 ir 175 žmonių (iš jų daug 
svetimtaučių) ii’ olympiada 
pradėta. Daugiau žmonių ne
dalyvavo, nors ši olympiada 
visur buvo plačiai garsinama. 
Komitetas bandė visais būdais 
pasiekti publiką. Juk Brookly
ne tautininkai turi monopolį 
ant lietuviškų radio valandų. 
Jie čia turi savo dienraštį. Jie 
buvo išleidę ir lapelius-plaka- 
tus. Plačiai buvo garsinta, kad 
nebus įžangos nei rinkliavos. 
Visas bubnijimas nuėjo vėjais. 
Ką gi padarysi, . jei žmonės 
nepritaria ?

Pati olympiada buvo neblo
gai sutvarkyta. Visa bėda, tai 
kad per lėtai viskas buvo va
roma, kas sudarė labai nuobo
dų įspūdį.

Veik visose rungtynėse lai
mėjo Amerikos lietuviai jau
nuoliai, kurie, anot Tyslia
vos, “50 metų atsilikę nuo 
Lietuvos jaunimo.”

100 jardų bėgimą laimėjo 
amerikietis, Harrison, N. J., 
Vyčių kuopos narys. Jis tik 
vienas amerikietis dalyvavo 
tame bėgime, ir laimėjo.

Disko metime amerikiečių 
nedalyvavo, tad čia laimėjo 
Lietuvos sportininkas p. Stač- 
kus. 440 jardų bėgime laimė
jo irgi amerikietis—Lutkus, 
Kearney, N. J., Vyčių kuopos 
narys.

Šokime į aukštį laimėjo Sta- 
nionis, Maspetho Vyčių kuo
pos narys, čia Lietuvos “atsto
vas” Cenfeldas labai blogai 
pasirodė, negalėdamas iššokti.

daugiau kaip 5 pėdas ir vieną 
colį. Gi Stanionis iššoko net 0 
pėdas.

Rutulio metime laimėjo 
Lietuvos “atstovas” Puskuni
gis. Amerikiečiai, kurie šioje 
olympiadoje dalyvavo, nei 
vienas anksčiau nebuvo metę 
rutulio ir čia dalyvavo lenkty
nėse vien tik dėl “sportišku
mo.”

Šokime tolumo laimėjo Sač- 
kus, Lietuvos sportininkas.

čia reikia pabriežti vieną 
faktą, kas liečia sportą. Lietu
vos sportininkai yra specialis
tai, veik vien sportų užsiiman
ti jaunuoliai. Bet amerikiečiai, 
kurie dalyvavo, yra sunkaus, 
darbo darbininkai ir turėjo iš
siprašyti savo darbdavio, kad 
paleistų juos nuo darbo tą 
dieną. Todėl Lietuvos sporti
ninkai turėjo daug geriau už 
amerikiečius pasirodyti, bet 
jie to nepadarė.

Reikia irgi pridėti, kad 
Brooklyno lietuviai tautinin
kai nepajėgė surasti jaunuo
lių, kurie toje olympiadoje da
lyvautų prieš Lietuvos jaunuo
lius. Tas parodo jų biednumą- 
sportininkais.

Buvo grupė tautininkų kon
troliuojamų jaunuolių prisise
gusių prie rankovės “geležinį 
vilką.” Bet jie buvo tik “mar
šalkos,” pačiame sporte neda
lyvavo. Reporteris.

Šauniai Atžymėjo 30 
Mėty Sukaktį

žai lietuvių profesionalų ir 
biznierių.

Žmonių piknike galėjo būt 
apie 17-18 šimtų.

Rep.

Kita Mergaitė Nužudyta 
Išsigimėlio

Už devynių blokų nuo tos 
vietos, kur dar nesenai tapo nu
žudyta ir sukoneveikta 7 metų 
mergaitė Einen Sporrer, perei
to šeštadienio pusiaudienį ras
ta 8 metų mergaitė Paula Ma- 
gagna pasmaugta ir išžaginta. 
Jos kūną žado namų skiepe, 349 
Stockholm St.

Po mergaitės kūnu, kuris bu
vo numestas į kūdikio vežimėlį, 
rasta žuvytėm laikyt indas, ant 
kurio, sakoma, rado virš tuzi
ną pirštų žymių. Sulyg jų pra
dėta sučekiavimas apie šimto 
žinomų išsigimėlių. Ar tas pa
gelbėt surast niekšą — sunku 
pasakyt. Iki šiol apklausinėta 
virš 100 nužiūrėtų žmonių, bet 
nieko neatsiekta.

Nužudytosios mergaitės tė
vas esąs įsitikinęs, kad mergai
tę nuviliot į skiepą galėjęs tik 
jai gerai pažįstamas ir pasiti
kimas asmuo, tačiau policija 
dar tebetęsia klausinėjimą apie 
vaikų vilioklius pas apylinkės 
gyventojus.

(182-185)

Reikalingas jaunas vyras mokin
tis prie vaistų darymo. Gera ateitis, 
nuolatinis darbas. Suteikite visas 
smulkmenas anglų kalboje ir kiek 
mokesties pageidaujate gauti. Ra
šykite sekamu antrašu: J. L. H. & 
Co., 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(181-183)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausio 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 

Nėra valandų sekmadieniais.

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
i GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė.

* Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Pereitą šeštadienį Dexter 
Parke įvyko šaunus Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo pik
nikas. Tai buvo nevien tik 
taip sau piknikas, pasilinksmi
nimas; su šia pramoga Lietu
vių Am. Piliečių Kliubas at
žymėjo 30-ties metų savo gy
venimo sukaktį.

Išreiškimui savo simpatijos 
L.A.P.K. jubiliejaus proga, 
ėmė dalyvumą piknike šios or
ganizacijos: Liet. Siuvėjų 54 
Skyrius, šv. Jurgio Draugija, 
Martin Luther Dr., Liet. Atle
tų Kliubas, Lietuvių Jaunų 
Vyrų Dr-ja, šv. Vincento Dr., 
Liet. Neprig. Kliubas iš C. 
Brooklyno, Liet. Pil. Kliubas iš 
Maspetho, LDS. 1 kp., SLA. 
38 kp., LSS. 19-ji kp. ir Aido 
Choras.

Visos čia suminėtos organi
zacijos pasirodė su gražia re
prezentacija.

Programa susidėjo iš dainų 
ir kalbų. Dainomis palinksmi
no mūsų visų mylimas Aido 
Choras, diriguojant muzikos 
mokytojai B. šalinaitei ir pia
nu palydint A. Žilinskaitei. 
Apart choro, gražiai padaina
vo solistai A. Velička ir L. Ka
valiauskaitė.

Vakaro pirmininkas d. V. 
Michelsonas iššaukė visą eilę 
kalbėtojų. Pirmiausiai buvo iš* 
Šaukti seniausieji Kliubo vete
ranai : A. Kundrotą, A. Žu
kauskas (D-ro E. Žukausko 
tėvas) ir Jurgis Karpius. Jų 
kalbos buvo nuoširdžios ir tu
rinčios istorinės svarbos.

Iššaukti ir vietos liet, laikr. 
atstovai pakalbėti. Nuo “Vie
nybės” kalbėjo B. J. Schegaus, 
nuo “Laisvės”—R. Mizara ir 
nuo “Naujosios Gadynės”—J. 
Stilsonas. Jie aiškino Kliubo 
svarbą vietos lietuvių gyveni
me ir ragino prie jo dėtis.

Ilgoką kalbą pasakė J. Šal- 
tys. Taipgi trumpai kalbėjo 
keli svetimtaučiai, sveikindami 
Kliubą, sukakties proga ir lin
kėdami jam pasisekimo.

Užbaigos žodį tarė Kliubo 
narys ir vadas Draugelis. Jis 
reiškė padėką visiems, kurie 
kuom nors prisidėjo prie šios 
Kliubo jubiliejinės pramogos.

Bendra nuotaika piknike 
buvo labai graži: žmonės už
kandžiavo, gersnojo ir drau
giškai klegėjo.

Buvo gražaus jaunimo, ku
ris kai Vėjo kilnojamas sukosi 
didžiulėje salėje, griebiant pa
kaitomis V. Retikevičiaus ir 
Bill Karaktino orkestroms.

Piknike teko matyti nema

Laisviečių Pastogėje
Draugė Sasna, kuri buvo pa

sitraukusi dviem savaitėm ya- 
kacijų, dabar sugrįžo ir vėl 
dirba redakcijoj.

Drg. A. Bimba pereitą sek
madienį išvyko keturiom savai
tėm atostogų, kuriose jis, beje, 
skaitys savo knygos korektū
ras.

Drg. F. Buknys praleido pe
reitą savaitę Mass, valstijoj bi
znio reikalais, šiuos žodžius ra
šant jis dar negrįžo, bet vei
kiausia šiandien jau sugrįš.

“Laisves” 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

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

r:*-.;

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 6-3622 

Brooklyn, N. Y.

s 168 Grand Street
s Tel. Evergreen 8-7178
S Brooklyn, N. Y. i

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-433K

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir UŽ prieinamą kainą
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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

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBERSHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
mimuiLiirm

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
i 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.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

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

i 
<

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) '

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




