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“Draugas” rašo:
“šiemet minime Lietuvos 

krikšto 550 metų sukaktu
ves. . .”

KRISLAI
550 Metų Nuo Kunigystės.
29,000 Baudžiauninkų.
“Nelaimingiausias

Sutvėrimas...”
Kai - Kalbos Kritikai

Susikritikuoja...
Rašo R. Mizara

as
I/

Chicagoj tą įvykį kunigai 
minės vadovybėje vyskupo 
Reinio. Bus atlaikytos mišios, 
bus duodama katalikams ko
munija ir laikomos kitos cere
monijos.

Lietuvoj tasai įvykis bus dar 
ryškiau minimas, nes ten dau
giau kunigų, daugiau ir vys
kupų.

Ar lietuviai laimingiau būtų 
gyvenę garbindami lietuvišką
jį dievą Perkūną, užuot garbi
nus žydiškąjį Jahovą, sunku 
pasakyti.

Bet vienas dalykas galima 
teigti: Jei Romos kunigija su 
Lietuvos ir Lenkijos ponais 
nebūtų kardu ir bizūnu lietu
vių krikštijusi, tai veikiausiai 
lietuviai būtų išvengę bau
džiavos ir keli šimtai tūkstan
čių gyvybių būtų buvę išgel
bėta.

Didžiausi baudžiavos šali
ninkai buvo katalikų kunigai.

Ar senai čia Dzūkijos vals
tiečiai žodžio “baudžiava” vi
sai negirdėjo; jie žinojo tiktai 
žodį kunigystė. Baudžiavą jie 
vadino “kunigyste” dėlto, kad 
kunigai daugiausiai turėjo

CH1NŲ ARTILERIJA ATMUŠĖ JAPO
NUS ATGAL NANKOWO TARPKALNĘ J

Angly Kanuolės Puikiai 
Nutaiko j Lėktuvą

London. — Labai gerai 
veikia naujas prietaisas, 
prijungtas prie Anglijos 
priešorlaivinių k a n u o lių. 
Bandymuose Watchete, So-

Nankow, Chinija. — Ja
ponų lėktuvai ir kanuolės 
kartotinai bombardavo 4,- 
000 chinų, kurie gina Nan
kow tarpkalnę, 30 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Peipin
go. Chinų kanuolės taip 
veikliai atsišaudė, kad 2,000 
japonų buvo priversti pasi- (merseįe> batareja priešor- 
traukt atgal bertainj mylios ]aįvinių kanuolių, nutaikytų 

-y . • • • • • su pagelba to prietaiso, sa-
1 — 1 *1 • • 1 — • • 'i vo antru šūviu nukirto že-

sakė, kad jiems busiąs bk mėn manevrinį lėktuvą, 
piknikas užimt Nankow į skridUSį 4,500 pėdų aukšty j. 

tarpkalnę, per^ kurią, eina šoviniai buvo po 16 svarų, 
rrnl Amnl/nli n in PmYYmn’A i -r —i i i t • v

su pagelba to prietaiso, sa-

mėn manevrinį lėktuvą,

Amerikonų Lėktuvai 
Jieško SSRS Lakūnų
NUO ŠEŠTADIENIO NĖRA ŽINIOS APIE JUOS

SUKILIMAI ISPANIJOS FAŠISTŲ AR
MIJOJ TERUELYJ, BASKIJOJ IR KITUR 
------------------------------------------ -----------EJ ________

f

geležinkelis iš Peipingo į 
Chaharą. Bet dabar, kaip 
praneša Associated Press, 
Japonijos karininkai labai 
susirūpinę, kaip čia išmušt 
chinus iš jų stiprių pozicijų 
kalnuose.

Jeigu chinai būtų priver
sti trauktis iš tos tarpkal-

Lėktuve nebuvo jokio žmo
gaus. Jis buvo vairuojamas 
radio bangomis nuo žemės 
ir lėkė ne tiesiai, bet vingių 
vingiais. O naudojant nau
jąjį taikiklį vis tiek liko 
tuoj nukirstas šis zigzaguo- 
jantis lėktuvas.

baudžiauninkų, su kuriais el-'n,^s> J1? galėtų . susprogdint 
gėsi nei kiek ne švelniau, kaip tiltus ir dinamitu suardyt 
dvarininkai. tunelius. Tada praeitų mė-tunelius. Tada praeitų mė

nesiai, kol japonai pasitai- 
1679 metais, sako J. Lais- sytų pravažiavimą ta tarp- 

vūnas, “Vilniaus vyskupijoj kalne.
kunigai turėjo 29,000 bau- ------------ -------------

Apgint 4,000 Ame-
i4 0flodžia”ninkM Jie turSjo rikiecų nuo Japonų

Dar 1575 metais Venecijos
vyskūpas Upomano rašė;

“Nėra pasaulyje nelaimin
gesnio sutvėrimo, kaip Lietu
vos kaimietis.”

Katalikų kunigai visuomet 
ėjo su Lietuvos žmonių plėši
kais. “Kunigystės” laikais, jie 
engė baudžiauninkus lietuvius 
aršiau, negu ponai; kai Lie
tuva pateko po caro valdžia, 
jie gelbėjo carizmui Lietuvos 
liaudį engti, už ciesoriaus gi
minę meldėsi, prašydami die
vo ją saugoti.

Paskui, kai kaizeris (karo 
metu) užpuolė Lietuvą, jie 
nuolankavo jo valdžiai. Dabar 
jie pataikauja fašizmui.

Shanghai, Chinija.—1,500 
Amerikos marininkų išvien 
su kariais Anglijos, Franci- 
jos ir kitų Europos šalių 
saugoja tarptautinį plotą 
mieste Shanghai, kurį japo
nai rengiasi bombarduoti. 
Vien Jungtinių Valstijų pi
liečių yra 4,000 Shangha- 
juj.

Amerikiečių ir europiečių 
karinės jėgos bendrai čia 
siekia 6,000 ginkluotų vyrų.

Senatas Užgirs Prezi
dento Skiriamą Teisėją

Washington.—Senato ko
misija, paskirta tyrinėt, ar 
tinka į Vyriausią Teismą 
senatorius Hugo L. Black, 
prezidento Roosevelto ski
riamas į tą vietą, pripažino 
jį tinkamu penkiais balsais 
prieš vieną. Sen. Black yra 
pažangus demokratas iš 
Alabamos, rėmėjas Roose
velto naujosios dalybos.

Iš komisijos sprendimo ir

Fairbanks’e, Alaskoj, gau
tas silpnas radio praneši
mas praeitą šeštadienį, 12:- 
44 vai. po pietų (pagal New 
Yorko laiką), leidžia spėti, 
kad S. Levanevski ir 5 kiti 
sovietiniai lakūnai su savo 
didžiu lėktuvu nusileido že
mėn ar ant ledyno kur nors 
tarp Alaskos ir šiaurės po
liaus, kaip sako Associated 
Press. Lakūnų pranešimas 
buvo toks: “Neturime tik
rų nurodymų, kur dabar 
randamės; prastai veikia 
mūsiškė radio banga.” Da
lis pranešimo buvo nesu
prantama.

Sovietų vyriausybė kreipė
si į Jungtines Valstijas, kad 
padėtų jieškot lakūnų; ir 
trys amerikiniai lėktuvai 
jau skraido virš Alaskos 
šiaurinių dykumų, jieško- 
dami Levanevskio ir drau-

Sovietų Orlaiviai ir Ledlau
žiai Jieško Lakūnų

Maskva.—Iš Levanevskio 
vairuojamo lėktuvo gauta 
pranešimas, kad sugedo vie
nas iš keturių, motorų, kai 
užsikimšo dūda, kuria plau
kė aliejus į inžiną. Manoma, 
kad lėktuvas, skrisdamas 
per debesis, storai apšalo ir 

nusileist. ib 2VUIM1&1JU& bpicnuuuu ii i nrivprqtnq
is daugumos senatorių nusi- . „x. ,
statymo galima tikėtis, kadi^ °
senatas užgirs Blacką dide- 0 ame neJe PuseJe

šiaurės poliaus srities.
Lakūnai turi maisto še

šioms savaitėms. Jie taip
gi turi šėtrus’—palapines, 
šiltų drabužių, šautuvų ir 
kulkų (nusišaut kokį žvėrį 
maistui, jeigu prireiks).

Telkiama visos Sovietų 
oro laivyno jėgos jieškot la
kūnų. jau pasiųsta devyni 
lėktuvai ir du ledlaužiai. 
Tarp jieškotojų yra garsie
ji lakūnai M. Vodopijanov, 
V. Molokov ir A. D. Alek- 
siejev.
Mattern Skrenda Pagelbon

W a s h i ngton. — Žymus 
Jungtinių Valstijų lakūnas 
J. J. Mattern per telefoną 
iš Los Angeles šeštadienį iš
gavo federalės valdžios lei
dimą skrist jieškot Leva
nevskio ir draugų.

Mattern nori atsidėkavoti 
Levanevskiui už tai, kad 
1933 m. Levanevskio vado
vaujami Sovietų lakūnai iš
gelbėjo Matterną, kuomet 
jo lėktuvas nukrito ir sudu
žo Sibiro dykumose ir pats 
Mattern buvo sužeistas, sa
vo bandomoj aplink-pasau- 
linėj kelionėj.

Levanevskio lėktuvas iš 
Maskvos išskrido ketvirta
dienį, 11:13 vai. dieną, pa
gal newyorkinj laiką, ir 
penktadienio rytą jau buvo 
perskridęs per šiaurės po-

Plėšikai Vidurdienyj Pasigro
bė $11,000 iš N. J. Banko

Whippany, N. J. — Pen
ki ginkluoti piktadariai 
išplėšė apie $11,000 iš vieti
nio First National Banko, 
nors, sakoma, nepastebėjo 
dar 40 ar 50 tūkstančių do
lerių, kuriuos būtų galėję 
išsinešt.

Plėšimas padarytas lygiai 
per tris minutes, pradedant 
nuo 11:45 vai. dieną, rugp. 
13. Įsibriovę bankan, plėši
kai privertė kasierių atida
ryt saugos spintą su pini
gais. Paskui vienas plėši
kas revolverio rankena par
mušė kasierių ant žemės. 
Tuo tarpu banke nebuvo 
“kostumerių.” Plėšikai su 
grobiu pabėgo vogtu auto
mobiliu.

Šilko Darbininkų Streikas 
Eina Artyn Laimėjimo

le dauguma balsų, nors re- 
publikonai ir tam tikras 
skaičius atžagareivių demo
kratų senatorių kelia lermą 
prieš Blacko statymą į Vy
riausią Teismą.

SHAGHAJUJ BOMBOMIS UŽMUŠTA 582

Taigi, minėdami Lietuvos 
krikšto 550 metų sukaktuves, 
kunigai ir vyskupai turės už 
ką dievui dėkavoti.

Bet už ką jam dėkavos val
stietis? Ar už tai, kad jo tė
vai ir protėviai per šimtmečius 
buvo kunigų vergiami, muša
mi ir ant šunų mainomi?

Drg. L. Prūseika parašė 
“Vilnyj,” kad, kai vyriausis 
“Naujienų” redaktorius išva
žiavo atostoguoti, SU juo išva
žiavo ir “apžvalga.”

Dėlto užsigavo “N.” redak
toriaus įpėdinis (Augustina- 
vičius) ir jis Prūseiką “sukri
tikavo.” Girdi, nevalia rašyti
“atostoguoti”, reikia sakyti, j 
išvažiavo atostogauti.

“Gudrusis” Tysliava vienu 
plunksnos pabraukimu “sukri
tikavo” juodu abu. Sekdamas 
kauniškius, Juozas sako, rei
kia rašyti, išvažiavo

Paterson, N. J.—Sustrei
kavo darbininkai ir tų šil
ko dirbtuvių, kurios vis ne
norėjo pasiduot streikui. 
Taigi šilko pramonė Passaic 
klonyj pilnai užstreikuota.

New York.—Audėjų Or
ganizavimo komiteto pirmi
ninkas S. Hillman ir kiti 
vadai pradėio derybas su 
stambiais šilko fabrikantais 
iš Patersono, N.J., ir Allen- 
towno, Pa. Tie fabrikantai 
samdo 8,000 darbininkų. 
Jeigu jie pasirašys sutartį 
su unija pagal reikalauja
mas sąlygas, tai supranta
ma, kiti šilko fabrikantai 
turės pasiduot.

Iraqo Kareivis Nušovė Dik
tatorių Generolų Sidky

Baghdad, Iraq. — Vienas 
kareivis nušovė Iraqo dik
tatorių generolą Bąkrą Sid
ky Pašą, taipgi nukovė ofi- 
cierių Mohamedą Ali Jaw- 
datą, kuris pašoko gelbėti 
generolą. Kareivis tapo 
areštuotas.

Tas kareivis esąs giminė 
buvusio Iraq apsigynimo 
ministerio Jafaso al-Askari. 
Pastarasis buvo nužudytas 
per generolo Bakro Sidky 
Pašos padarytą sukilimą- 
perversmą pernai rudenį.

Iraq su savo karaliuku 
Ghazi faktinai priklauso 
nuo Anglijos.

Shanghai, Chinija, rugp. 
15.—Chinų lėktuvai, kaip 
praneša Associated Press, 
bombarduodami Japonijos 
karo laivus, netiksliai nu
metę kelias bombas į mies
to tarptautinę dalį ir jos 
sprogdamos užmušę 582 
žmones, daugiausia civilius 
chinus. Tarp užmuštų yra 
ir trys amerikonai: misio
nierius F. J. Rawlison, au
tomobilių biznierius Honig- 
sberg ir profesorius R. K. 
Reischauer. Du artierikonai 
sužeisti. Bombos taipgi su
draskė kiek francūzų ir ki
tų europiečių.

Chinų lakūnų oficieriai 
sako, kad japonai lakūnai 
paleido tas bombas į gatves, 
o nė chinai.

Chinai praneša, kad jų 
lėktuvų bombos nuskandino 
vieną Japonijos karo laivą 
ir sužeidė keturis.

Oro kovose chinai lakūnai 
kelis kartus nuvijo šalin Ja
ponijos lėktuvus ir iki šiol

Chinų Lakūnai Bombar
davo Jap. Karo Laivą
Shanghai, Chinija, rugp. 

14. — Trys chinų lėktuvai 
bombardavo Japonijos šar
vuotlaivį “Idzumo”, stovė
jusį prieplaukoj arti Japo
nijos konsulato. Japonai sa
ko, kad jų karo laivas nė- 
kiek nenukentėjęs nuo chi
nų oro bombų, nors jos kri
to visai arti “Idzumo.”

Nuolatiniame mūšy tarp 
užpuolikų japonų ir besigi
nančių chinų be paliovos 
baubia kanuolės ir pyška 
.kulkasvaidžiai.

Japonų kanuolių šoviniai 
ir lėktuvų bombos padarė 
eilę gaisrų chiniškoj Shan
ghajaus dalvj Chapei, bet 
smarkus lietus užgesino 
gaisrus.

Chinų lėktuvų bombos su
daužė prieplauką toj vietoj, 
kur stovėjo japonų karo 
laivas “Idzumo.”

Šimtai tūkstančių chinų 
naktį miega lauke, bijodami 
sudegti namuose nuo japo
nų patrankų šovinių ir oro 
bombų. Net per smarkų lie-

Madrid. — Sukilo visa re- 
guliarė fašistų armija jų 
tvirtovės mieste Teruelyį 
Ispanijos liaudies kareiviai 
girdėjo kanuolių trenksmus 
ir bombų sprogimus tame 
mieste. Liaudiečiai laikosi 
pozicijose nepertoli į pietų 
vakarus nuo Teruelio.^

Sukilę fašistų kareiviai 
atsisakė apleist savo patal
pas, kaip pranešė vienas pa
bėgėlis į liaudiečių pusę. 
Tada generolo Franco ofi
cieriai pasišaukė parinkti- 
nius savo karlistus monar- 
chistus ir ištikimiausius fa
šistus. Taip kazermėse ap
supti kareiviai ir buvo, galų 
gale, priversti jpasiduot.

Franco karininkai jau ne
pasitiki reguliare savo ar
mija ir jos vieton Teruel 
fronte pastatė karlistus mo- 
narchistus ir ištikimiausių 
fašistų brigadas.

Baskijos fronte fašistų 
oficieriai malšino savo ka
reivių sukilimus kulkasvai- 
džiais ir bombomis miestuo
se Garcia ir Valmaseda. Išsi
veržė reguliarės armijos su
kilimai prieš savo koman- 
dierius Gargantilloj, cen- 
traliniame fronte, ir Motril 
srityje, pietinėj Ispanijoj, 
taip pat Oviedoj, šiaur

O pagal pirmesnius pra
nešimus, buvo smarkių ar
mijos sukilimų prieš fašistų 
oficierius Toledo j, Segovi- 
joj, Granadoj ir Malagoj.

Leon mieste išsivystė toks; 
platus bruzdėjimas prieš fa-“ 
šistus, kad policija nepajėgė' 
jo suvaldyt ir tapo atsiųsta' 
pasitikimiausi fašistų ka< 
riuomenės būriai prieš mai- ; 
štininkus. Susikirto net kar-j 
listai monarchistai su šiaip; 
fašistais.

Pietinėj Ispanijoj prie 
sukilusių kareivių prisidėjo 
ir ispanai oficieriai prieš 
Italijos armijos dalis; o 
maurai šaudė italus iš vie
nos pusės, ir ispanus, iš an
tros, kaip pranešė United 
Press rugp. 13 d.

Ispanijos Liaudiečiai Atėmė 
Brunete iš Fašistų

Hendaye, Franc.—Ispani
jos pasienis. — Pranešama, 
kad liaudies armija atmušė 
fašistus mylią ir atėmė iš jų 
Brunete, už 15 mylių į va
karus nuo Madrido.
PRISIPAŽINO ŽMOGŽU- 

DIS - ŽAGINTOJAS
New York. — Policijos 

kvočiamas, Simon Elmore, 
57 metų, prisipažino, kad 
tai jis pasmaugė ir išžagino 
4 metu mergaitę Joaną Ku- 
lebą, Staten Islande.
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atostogų.

geriau pasirodė už japonus. ,įų permerkusį juos “iki gv- lonnrinric lr«3v»n Imxroi -i o I *■' •. *• .. . •Japonijos karo laivai iš 
Whangpoo upės nuolat 
bombarduoja Chapei, chi- 
niškąją Shanghajaus dalį, 
kuri daugelyje vietų tirps
ta liepsnose.

Dar 60 Šilko Dirbtuvių 
Pasidavė Streikieriams

O kodėl nerašyti: 
atostogoms?

Kai vartojame 
(tarptautiška) žodi, 
me: išvažiavo

išvažiavo

lotynišką 
tai rašo- 

vakacijoms. 
Arba: išvažiavo poilsiui, išva
žiavo šventėms, o ne švenčių.

Bet juokingiausias dalykas 
telpa “Naujienose”: Tam pa-

čiam to laikraščio numeryj, 
4-tam puslapyj, redakcija 
mokina, būk reikią rašyti 
“atostogauti” (nuo grybauti, 
riešutauti), o 6-tam puslapyj 
rašoma: “Ponia Gussen išvy
ko atostogoms....”

| Ak, jūs; kalbininkai, kalbi
ninkai !

Pagaliau, galite rašyti, kaip 
norite, bet vidutinis Amerikos 
lietuvis visvien sakys:

“Išvažiavo ant vakacijų,” 
o dar dažniau: “Išvažiavo ant, 
vikeišino!”

That’s all!

Amerika Gal Neparsamdys 
Savo Karo Laivų Brazilijai

Washington. — Argenti
nos valdžia stipriai pasi
priešino, kad prezidentas 
Roose veltas žadėjo parsam- 
dyt Brazilijai šešis nusenu
sius Jungtinių Valstijų ka
rinius laivus-naikintuvus. 
Todėl Amerikos vyriausybė 
atideda tų laivų parsamdy-

mą.

N e w York. — Sidney 
Hillmano vadovaujamas, in
dustrinis Audėjų Organiza
vimo Komitetas, rugp. 14 d. 
padarė unijines sutartis dar 
su 60 šilko dirbtuvių, kurios 
paprastai samdo tarp 6 ir8 
tūkstančių darbininkų.

Priskaičius kitas paskuti
nėmis dienomis padarytas 
sutartis, jau pusė visų šilko 
darbininkų laimėjo streiką.

Scranton, Pa.—Jungtinė 
Mainierių Unija turi savo 
ižde $3,563,772, sako jos 
prezidentas J. L. Lewis.

Roosevelt Sutinka su 
Paskolomis Farmeriam

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sutiko nesi- 
priešint sumanymui senato
rių ir kongresmanų iš pieti
nių valstijų, kurie reikalau
ja iš valdžios iždo skolint 
farmeriams bent po 12 cen
tų ant kiekvieno svaro bo- 
velnos, kurio jie negalės 
pelningai parduot rinkoje. 
Kongresiniai gi vadai žadė
jo nesipriešint Roosevelto 
reikalavimui, kad sekančioji 
kongreso sesija, 1938 me
tais, išleistų įstatymą, pagal
kurį šalies valdžia galėtų1 konstitucijai.

vo kaulo”, daugelis chinų bi
jojo grįžt į savo pastoges.

Kova liepsnoja 10 mylių 
fronte, nuo Shanghajaus iki 
WoQsingo.

Japonų karo laivai bom
bardavo Woosungo tvirtu
mą, stovinčią prie tos vie
tos. kur susilieja į vieną dvi 
didžios upės, Whangpoo ir 
Yangtze.

Havre, Franci j a. —r Su
streikavo jūrininkai Franci- 
jos keleivinio laivo “He de 
Francą,” reikalaudami iš
mokėt už viršvalandžių dar
bą. Streikas sustabdė tūks
tantį to laivo turistų. 

V
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1

kontroliuot bei apribot plo
tus užsėjamų bei užsodina
mų laukų, kaip kad buvo 
pirmiau, pagal tuometinį 
AAA įstatymą.—Šalies Vy
riausias Teismas paskui pa
naikino AAA istatyma. ap
šaukdamas jį ‘ ‘priešingu 

ff

ORAS |
Pagal New Yorko Oro 

Biuro spėjimą, šis pirma
dienis būsiąs dalinai debe- 
siuotas ir šiltesnis negu sek
madienis, čia ir New Jer
sey.

Sekmadienį temperatūra 
buvo 80 laipsnių.

_____________ _ ; .

Sekmadienį, 22 Rugp. (August). Įvyks Spaudos Naudai Ekskursija Laivu
Manhattan. Tuojau Kreipkitės į "Laisvės” Ofisą ir Įsigykite Bilietus <x
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Karo Ugnis Plečiasi
Iš Šiaurinės Chinijos mūšiai persimetė 

Shanghajun. Japonų karo laivai pradėjo 
naikinti tą miestą kanuolių šūviais.

Taigi karas plečiasi. Įsiutęs Japonijos 
imperializmas varo savo pražūtingą dar
bą be atodairos. O demokratinės šalys, 
Jungtinės Valstijos, Anglija, Franci j a ir 
kitos tyli, tarytum tas viskas būtų pa
prastas vaikų susirėmimas arba žaislas.

Užtektų demokratinėm didžiojom ša
lim pasakyti savo sutartingą griežtą žo
dį, kaip Japonijos ponai tuojau apleistų 
savo sparnus, susivaldytų.

Ko jos laukia? Kodėl tos valstybės ty
li?!

Teisėjas H. L. Black
Aukščiausio teismo teisėju preziden

tas Rooseveltas paskyrė senatorių H. L. 
Black. Jei senatas jį užgirs,, tai sen. 
Black užims pasitraukusio Van Devan- 
terio vietą.

Senato juridinė komisija užgyrė Blac- 
tcą. Dabar liekasi palaukti ir pamatyti, 
ką apie tai pasakys visas senatas. Me
namą, bus keliama audra. Dešinieji 
priešinsis, kadangi sen. Black ščyrai rė
mė ir teberemia prez. Roosevelto siūlo- 

reformas. *
Tūli politikieriai pradėjo šaukti, būk 

sen. Blacką paskyrė teisėju ne preziden
tas Rooseveltas, o CIO pirmininkas, 
Lewis.

Tąčiau, reikia manyti, kad Black bus 
užgirtas. Jei jis, būdamas teisėju, lai
kysis tokio nusistatymo, kokio pastaruo
ju ląįku laikėsi senate, tai visuomenė ga
li tikėtis nemaža iš naujo teisėjo naudos.

Į . 19-ką Žmonių Palaidojus
New Yorko priemiestyj, Staten Islan

de, žuvo devyniolika žmonių, suaugusių 
ir vaikų.

Jiems lemta be laiko žūti dėlto, kad jie 
buvo neturtingi ir gyveno supuvusiam 
name, kuris, didesnei audrai užėjus, su
dribo, kaip senas grybas.

New Yorke, lūšnynų mieste, toki įvy
kiai ne pirmiena. Čia visa eilė žmonių 
žūva gaisruose—dėlto, kad namai neturi 
priemonių, kuriomis žmonės galėtų pasi
šalinti iš gaisro pavojaus.

Bet ši, Staten Islando tragedija, yra 
pati didžiausia. Jų pagimdė ne dievas, 
ne gamta, bet godumas namų savininkų, 
ir miesto viršininkų neatbolnumas, apsi
leidimas.

Daugiau, negu gėda, kad' turtingiau
sioj, pasaulio šalyj, turtingiausiam pasau
lio mieste šitoki įvykiai kartojasi: žmo
nės žūsta, tarsi musės, tik dėlto, kad na
mai neprižiūrimi, apleisti, seni, kuriuose 
beturčiai priversti gyventi!

Su Amerikos turtu, su šitos šalies tech
nika tokių nelaimių galima išvengti ir 
turi būti išvengta. Tam reikalingas pla
ningumas, tam reikalingas darbas. Pre-

Wilkes Barre, Pa

atsirast

šis Tas iŠ Streiko Eigos.

Rugp. 10-tą dieną streikas 
buvo daugiau sustiprėjęs, vi
sur buvo pikietuojama, nes 

. vietomis pradeda 
streiklaužių.

Nors visur yra pikietuoja
ma, bet ne taip skaitlingai, 
kaip žemutinėj dalyj Wilkes 
Barre, Lee Park, kur, rugpj-. 
10 d., ant pikieto buvo apie 

■___
merginų turėtų imt pavyzdį.

zidentas Rooseveltas pakartotinai teigė, 
jog, Amerikoje vienas trečdalis žmonių 
yra nedavalgiusių, labai plastai apsiren
gusių ir be tinkamos pastogės. f

Kad pagerinti pastogę, kad pašalinti 
bent dalį lūšnynų,—biednų žmonių gra
bų,—senatan buvo įnešta Wagnerio bi- 
lius, reikalaująs tuojau išleisti 700 mi- 
lionų dolerių statybai.

Bet dešinieji senatoriai ir kongresma- 
nai paminėtąjį bilių smarkiai “nutaisė” 
ir to, “nutaisyto” biliaus dar vis neper- 
leidžia, nepadaro įstatymu.

Ši. tragedija Staten Islande, todėl, tu
ri paakstinti visus Amerikos žmones, ku
riems rūpi pašalinimas lūšnynų ir išven
gimas tokių tragedijų, reikalauti senato 
ir kongreso, kad kuoveikiausiai būtų 
perleistas Wagnerio bilius, kokis jis bu
vo originaliai įneštas senatan!

Reikia veikti greičiau, nelaukiant ki
tos šiurpios tragedijos, kokia įvyko Sta
ten Islande!

P. S. Kai viršpaduotas straipsnis bu
vo parašytas, New Yorko dienraščių pir
mi puslapiai tapo numarginti antraštė
mis apie naujas lūšnynų aukas: du asme
nys sudegė, o 10 tapo sužeista gaisre, ki
lusiame viename apartmente.

Kada tam visam blogumui bus pada
rytas galas?!

Advokatui Jurgėlai Lekcija
“Keleivio” redaktorius S. Michelsonas, 

mūsų nuomone, davė gerą lekciją f asis
tuojančiam advokatui Jurgėlai. Jis ją 
pradeda sekančiai:

Tamsta parašei 161-mam “Vienybes” nu
mery straipsnį “Bendro Fronto Vyrų Dė
mesiui,” todėl savo rašinį aš adresuoju tam
stos dėmesiui.

Užsivilkęs įšvirkščius fašisto kailinius 
tamsta gąsdini Amerikos lietuvius, kad jie 
neturį teisės dalyvauti suvažiavimuose ir 
protestuoti prieš tautininkų diktatūrą Lie
tuvoje. Tamsta baugini musų pašalpines 
organizacijas, kad Amerikos valdžia gali 
atimti iš jų čarterius ir turtą, jeigu jos au
kos Lietuvos politiniams kaliniams ar ki
tiems labdaringiems darbams., ^T^iųstp/j#e-., 
sigėdi net sakyti, kad Raudonieji privalėtų 
būt be galo dėkingi savo opozicijai,” kuri 
iki šiol nesudraudė jų dalyvavimo politikoj 
ir streikuose.

Toliau tamsta šmeiži Amerikos Lietuvių 
Kongresą ir iškraipai jo esmę, vadindamas 
jo įkurtą Veikiamąjį Komitetą “Maskvos 
agentūra.” Tamsta nesidrovi tvirtinti, kad 
“Lietuvių visuomenė nežino, koks ten tas 
‘kongresas’.” Ir da priduri, kad toks kong
resas neturi teisės veikti be valdžios leidi
mo.

Nurodęs, kad mes gyvename “ne tauti
ninkų valdomoj Lietuvoj,” o demokrati
nėj Amerikoj, Michelsonas tam ponui pa
stebi :

Tamsta parodei netiktai, reakcinį savo 
charakterį, netiktai didelį chamizmą, bet ir 
visišką pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės nepažinojimą. Amerikos Lietuvių 
Kongrese dalyvavo apie 400 delegatų nuo 
apie 600 draugijų su apie 71,000 narių, o 
tamsta sakai, kad to kongreso “lietuvių vi
suomenė nežino.”

Šitaip gali kalbėti 
ris ištikrųjų nieko 
melagis, kuris tyčia

Tamsta sakai: “
organizacija, neturi jokio leidimo veikti..

Aš galiu tamstą užtikrinti, kad tamstos 
leidimo niekas ir neprašys. Jeigu leidi
mas. būtų reikalingas, tai jis butų gautąs iš 
Amerikos valdžios. Bet, kaip, sakiau, Ame
rikos piliečių suvažiavimams leidimai nerei
kalingi. Tamstai, kaip advokatui, tas ga
li būt naudinga žinoti.
Dažnai atrodo keista, kad žmonės, iš

ėję mokslus, o apie paprastus dalykus 
tiek mažai išmano! J

Advokatas Jurgėla turėtų; būti, dėkin
gas Michelsonui už tpkią getą lekciją!

tiktai ignorantas, ku- 
nežino, arba sužinus 
skelbia netiesą.

‘Kongresas’ nėra jokia
>9

rie yra apšaukę streiką savo darbuotis šioje kovoje prieš 
išnaudotojams!

Pačiam mieste, ’ pakol kas, 
nebuvo dar jokio užpuolimo 
daroma ant' pikietuojančių, 
nors policijos visur yra daug, 
kaip pėsčių, taip ir raitų.

Tarpe streikuojančių darbi
ninkų nuotaika visur gera, 
ant pikieto linijos laikosi ge
riausioje tvarkoje, daugumoje 
vietų skamba darbininkiškos 
dainos.

Daug Kom^ Partijos nariu cijos apie išdįrbysfę. apstatyta, 
Šiame apskrityj dalyvaują su' bet yra didelis skaičius mušei-

savo išnaudotojus.
Netoli nuo čia, tai yra, Nan

ticoke, Pa„ prie Duplan dirb
tuvės buvo lygiai keli užpuoli
mai ant piketuojančių, Ke
liolika tapo sužėitų ir 10 areš
tuotų. Areštuoti yra teisiami 
prie uždarytų durų, kaip kokie 
nusikaltėliai.

Šio miestelio valdyba, vietoj 
užtart streikuojančius darbi
ninkus, tai eina su išnaudoto
jais. Negana, kad' viešos polU 

bet yra didelis skaičius mušei-
400 merginų. Kiek vyrų iš tų pikietuotojais, skleidžia visur kų su sieksninėmis lazdomis 
merginų turėtų imt pavyzdį, “Daily Worker ir šiaip duo- 
taipgi ir kiti darbininkai, ku- da geriausius patarimus, kaip čius.

Daily Worker” ir šiaip duo- kurie atakuoja . pikietuojan- 
Visur Buvęs.

Liaudiečių Reguliarė
rmija

Ispanijos Komunistų Par
tijos. Centro Komiteto na
rys, dabartinis Liaudies val
džios Apšvietos Ministeris, 
ir tą vietą užimdinėjęs Lar
go Caballero valdžioj, drau
gas Jesus Hernandez rašo, 
kaip Ispanijoj buvo suorga
nizuota dabartinė regulia- 
riška armija. Milicija, netu
rinti bendros komandos, 
bendro aprūpinimo, dau
giau linkus prie partizaniš- 
kumo, buvo neišvengiama 
pradžioj fašistų sukilimo. Ji 
pirmoji stojo kovon. Bet ji 
negalėjo laimėti karą prieš 
reguliarišką fašistų armiją.

Nauji Vadai iš Masių
Ispanijos komunistai iš

kėlė obalsį už sudarymą re- 
guliariškos armijos, už vie
nodą jos aprūpinimą, už 
bendrą komandą, už karo 
mokyklas auklėjimui ko- 
mandierių, už ginklų ir 
amunicijos gaminimą, šie 
obalsiai greitai prigijo ma
sėse. Darbininkai, valstie
čiai ir studentai tam prita
rė. Milicijos kovotojai už 
tai stojo. Buvo tik tūlų par
tizaniškų elementų, kurie 
priešinosi.

Didelė nelaimė Ispanijos 
liaudies buvo tame, kad

Karinė Industrija
Kita klaida Largo Caba

llero tame, kad jis nors 
“kairiai” kalba, bet darbais 
dešinys. Negalima armiją 
aprūpinti be karinės indus
trijos užfrontyj. Mes žino
me, kad fašistus remia ga
linga Vokietijos ir Italijos 
karo industrija, kuri jiems 
gamina kanuoles, kulkasvai- 
džius, lėktuvus, tankus, gin
klus ir amuniciją. Lįaudie- 
čiams trukdo ginklų gavimą 
iš kitų šalių. Jie turi juos 
pasidaryti. Bet kaip? Largo 
Caballero daug fabrikų ir 
dirbtuvių paliko rankose 
privatinių savininkų, žino
ma, tie širdyj su fašistais ir 
liaudiečiams ginklų nega
mins. Tik dabartinė valdžia 
konfiskavo tuos fabrikus, 
dirbtuves ir pavertė į karo 
reikmenų gaminimo fabri
kus. Be karo industrijos ne
galima karo laimėti. Largo 
Caballero ne tik nesirūpino 
tos industrijos auklėjimu, 
bet kliudė.

Generolas Franco gyrėsi, 
kad jis “Madride turi Penk
tą. Kolumną”. Taip ir buvo. 
Madride ir kitur buvo slap
tai organizuotos fašistų 
gaujos, kurios daugelį kar
tų nakties metu šaudė j 

da, kada miestą bombarda
vo fašistų lėktuvai. Tie fa-

Largo Caballer^ nesuprato žmones. Ypatingai šaudė ta-
to. Jis neįvertino reguliariš-
kos armijos reikalą. Jis ne
tikėjo į išauklėjimą naujų šistai turėjo įsitaisė namųo- 
gabių komandieriųv iš pa- Se radio stotis ir teikė fašis-
prastų kareivių, žemesnių 
karininkų, darbininkų ir 
valstiečių. Jis perdaug atsi
davė, 
“strategams”, Generolams.

’ Jis buVo ' Knkę'^ prie ’ pąhti- 
zaniškumo.

Gyvenimas į dulkes su
daužė jo teorija^. Komunis
tai sakė, kad gabūs armijos 
vadai išsiauklėja ne vien 
mokyklose, bet vyriausiai 
kovos lauke. Tą liudijo Ru
sijos revoliucijos istorija. 
Tas buvo Franci jos ^evoliu
cijoj. Tas pasikartojo ir Is
panijoj. Largo Caballero 
numylėti generolai ir “stra
tegai” generolas Cabrera, 
generolas Asencio, koman- 
dieriai Burilo, Ortega, Cor
don, jau senai užmiršti. Jų 
žygiai tik pablogino Ispani
jos liaudies reikalus.

Už tai kovos iškėlė gene
rolą Mįają, generolus Po
zas, Riquelma, Herdanande- 
zą, komandiefjus — drau
gus — Modesto, EJ Compe- 
siono, Duran, Carton, De] 
Baric, Mera ir kitus. Drau
gas Jesųš Hernandez sa
ko, kad jis, nors, yra Ap
švietos Ministeris, bet tuom 
pat kartu ir armijoj vadas, 
kurį myli kovotojai ir liau
dis; Liaudis myli ir kitus iš 
jos eilių ir buvusių karinin
kų kilusius vadus.

Nelaimė Caballero tame, 
kad jis to nerųatė’ir nesu
prato. Ne tame Caballero 
kaltė, kad. jis senas žmogus, 
neturėjo karinio supratimo, 
bet tame, kad nesistengė jo 
suprasti, kad nesistengė 
liaudies reikalų pažinti. Is
panijos liaudis kelis kurtus 
demonstracijose išreiškė 
reikalavimą, kad būtų mili
cija perorganizuota į regu

pasitikėjo seniems

liarės armijos korpusus. 
Konfiskavo fabrikus ir 
dirbtuves,, kurie tik galima 
paleisti karo reikalams. Pri
statė kanuolių ir tvirtumų 
jūrų pakraščiais, kad atrė- 
mus fašistų laivus. Sutvar
kė industriją gaminimui ka
nuolių, orlaivių ir tankų. 
Įvedė verstina kariavimą, 
mobilizavo šimtus tūkstan
čių vyrų ir mokina karui. 
Atėmė ginklus nuo tų,, ku
rie neina kariauti. Įvedė 
•kietą discipliną ir sugaudė 
daug fašistų šnipų. Žinoma, 
tai ne visi jos darbai, daug 
dar nenudirbta, daug dar 
yra stokos jos veikime, bet 
svarbu tas, kad ši valdžia, 
būdama iš demokratų ir so
cialistų (joj tik du. komunis
tai), tariasi su geriausiais 
Ispanijos gynėjais komunis
tais, jungia visas pažangias 
ir demokratines spėkas iš
gelbėjimui Ispanijos nepri
klausomybės, sumušimui 
naminių ir Užsienio fašistų:

Aišku ko verti Largo Ca
ballero ant jos puolimai 
Teruel fronto ir kitais klau
simais. Largo Caballero ne
sitveria piktumu, kad jo 
diktatoriški pageidavimai 
neišsipildė, kad jį atmetė 
Ispanijos liaudis, ir todėl 
jungiasi su trockistąis ‘ ir 
prieš liaudį nusistačiusiais 
anarchistais. Largo Caballe
ro galėjo likti Ispanijos 
liaudies vadu, bet jis laikėsi 
klaidingos pozicijos, klai
dingos taktikos ir todėl bu
vo priverstas pasitraukti. 
Ispanijos liaudis vadovystėj 
Komunistų Partijos, vado
vystėj liaudies fronto, mo; 
kės subudavoti galingą re- 
guliarę armiją, ją aprūpinti 
ir laimėti pergalę.

D. M. š.
(Pagal Jesus Hernandez.)

tams žinias, kas pas liaudie- 
čius darosi. Komunistai ir 
Ispanijos liaudis pareikala
vo juos areštuoti. Pareika
lavo atimti iš civilių žmonių 
ginklus'. Kas atsitiko?- "l '

Caballero Apsileidimas
Largo Caballero valdžios 

vidaus ministeris Galaza 
areštavo fašistus Madride, 
areštavo jų “Penktą Kolum
ną”. Bet kaip? Draugas 
Diaz, Ispanijos Komunistų 
Partijos generalis sekreto
rius teisingai sako, kad bu
vo tik karuselis. Fašistus 
per vienas duris areštavo, o 
per kitas paleido. Tas patsai 
ir su ginklais. Kada keli 
mėnesiai vėliau po to Bar- 
celonoj sukilo prieš valdžią 
fašistai, trockistai- ir anar
chistai, tai pasirodė, kad jie 
turėjo ne vien revolverius ir 
šautuvus, bet kulkasvaL 
džius, amuniciją, kanuoles 
ir net tankus. Klausimas 
kyla: ko verta tokia valdžia, 
kuri taip nepaisė liaudies 
reikalų ? ;

Ispanijos komunistai ne
kaltina Largo Caballero as
meniškai. Jie kritikavo ir 
kritikuoja jo klaidingas po
zicijas, kurios ne tik negel- 
bėja Ispanijos liaudžiai ka
re, bet kenkia. Ispanijos ko
munistai ir pirma plačiai 
kritikavo Largo Caballero 
valdžią, bet po atsitikimo su 
fašistų “Penkta Kolumna”, 
po fašistų - trockistų - anar
chistų sukilimo, jau toliau 
negalima pakęsti tokio, val
džios apsileidimo. Komunis- 
taf griežtai pareikalavo ją 
pasitraukti.

Ispanijos Masių, 
Reikalavimai

Ispanijos liaudis išsiliejo

Kanadą. Koki dokumentai rei- • 
kalaujami tam tikslui?
Atsakymas:

Legališkas svetimas paspor- 
tas, apsi vedimo pftliūdijimas, 
gimimo paliudijimas ir policijos 
certifikatas kaslink gero apsi
ėjimo yra svarbiausi, reikalin
gi dokumentaii dėl egzamino 
Kanadoje išgavimui nuolatinės 
vizos. Susineškit su Foreign 
Language Information Service, 
222 Fourth Avenue, New York 
City, kas link procedūros to
kiuose atsitikimuose. F.L.I.S.

Imigrantų Problemos
Atvykęs Studentas, Apsive

dė su Amerikiete
Klausimas:

Aš atvykau į šią šalį su stu
dento viza, kuri už kelių mėne
sių išsibaigia. Birželio mėnesį 
apsivedžiau su Amerikoje gi
musia mergina. Suprantu, kad 
ji gali sutvarkyti mano įleidi
mą nuolatiniai rezidencijai per |

DR. X J. KAŠKIAUČJUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964
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ŠYPSENOS
Gyvenimo Trupiniukai

Šiauliuos paprasta, naujiena, 
Vandeniu praskiesti pieną,. 
Daro tą netik pieninės, 
Bet ir pieno užkandinės.
Ir alaus darykloj tože 
įpila vandens po dožą, 
Kad alus būtų skystesnis, 
Nes dabar jisai pigesnis.
Taipo pat dešra kiauliena 
Neapsieina be arklienos...
Su česnakais ir pipirais, 
žmonės viską juk suryja. ..
Jei kas duonoj radęs slieką 
Nesuvalgęs jį palieka,— 
Sako, tas nematė krizės, 
Jis išlepęs ir ištižęs...
Tūla skundžiasi poniutė, 
Kad liūdnoka josios bute 
Vyras nuolat kelia karą, 
Už Palangą ją vis bara. . .
Kai kurios poniutės tunka 
Ir neranda sau ratunko, 
Kaip numesti kilogramus, 
Kurie nepritinka damoms.
Kai kas tunka ir dejuoja, 
Kai kąs alksta ir galvoja, 
Pas kurį įlysti poną 
Ir išnešti jo bekoną...
Kai kas skiriasi su žmona,.
Pykstas, eina pas kleboną... 
Kai kas žmoną tą. pamyli 
Ir gyvendami sau tyli.

. v

Toks gyvenimas šiauliečių, 
Kiek kitoks radviliškiečių; 
Ten žmonas kirviu kapoja, 
Jei žmona, kur baliavoja...
Visa, kas čia sudainuota,
Nė kiek nėra išgalvota,
Tai tik viso to—šmotukai, 
Kitaip tariant, trupiniukai.

V ar eg a.
“Kuntaplis”
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DARBININKŲ SVEIKATA
Cukrelis ir Cukrinė Liga

Gerb. daktare, dar vieno 
daikto norėčiau jūsų pasi
klausti. Jei galima, per laišką, 
o ne<—tai ir vėl per mūsų 
“Laisvę.”

Ar cukrelis yra gerai var
toti į kavą? Tai yra tas, kur 
labai saldus, bet ne cukrus, 
ale sacharinas. Ar jis nepavo
jingas sveikatai ir ar jis gali 
žmogų apsaugoti nuo cukrinės 
ligos (sugar diabetes)? Man 
vienas daktaras patarė varto
ti cukrelį su kava, vietoj cuk
raus. Sako, jei aš jį vartosiu, 
tai; jis mane apsaugps nuo 
cukrinės ligos. O jeigu, aš cuk
rų vartosiu, tai man gajės iš- 
sivystyt šlapligė arba ta cuk
rinė liga. Už patarimą iškalno 
tariu

4

liarišką armiją. Ypatingai į gatves su reikalavimais: 
tas buvo griežtai reikalam1 “šalin Galazą iš ministerio 

vietos!”, “Visa Galia Val
džiai!”, “Konfiskuoti Fabri
kus!”, “Kas nekariauna, te
gul atiduoda ginklus!” ir ki
tais. 1 1 >

Largo Caballero valdžia 
rezignavo* Jos. vieton susi
darė nauja valdžia iš demo
kratų, socialistų ir komunis
tų. priešakyj su< Dr> Negrin,. 
Naujavaldžia tuoj aus įfcedį 
bendrą komandą, apjungė 
milicijos grupes į pulkus, 
brigadas, divizijas ir regu-

ta vasario 14 dieną. Largo 
Caballero su savo valdžia 
nepasirūpino tą padaryti.

Ispanijos liaudis yra ga
linga. Šimtai tūkstančių vy
rų pasirengę.,stoti? į armiją 
tėvynės, apgynimui. Bet jie 
reikalauja armijos, armijos 
organizuotos, centralizuo
tos;, aprūpintos maistu,, dra-. 
bužiais, ginklais- ir amunici-. 
ja. Ispanijos masės karš
čiausiai remia Komunistų 
Partiją.

ačiū.
Atsakymas

cukreliu, šitaip yra.
maistas.

Su
Cukrelis nėra jokia 
Jis yra cheminis išdavas, pa
darytas, beskirstant įvairias 
anglių dervos daleles. Pavo
jingumo jis nėra sveikatai pa
vojingas, jei jo vartotum tik 
po trupučiuką ’ kada nekada, 
kokiam valgiui bei gėrimui 
pasaldint, žinoma, jei cukrelį 
vartotum pėrdaų-gj ir perdaž- 
nui; jis, kaipo nereikalingas 
kūnui; chemikalas, galėtų ką 
ir negerai padaryt.

Ar cukrelis galėtų Jus “ap
saugot” nuo cukrinės ligos,

tai jau kitas klausimas. Nega
lima taip stačiai, be niekur 
nieko, tarti, nežinant asme
niškai Jūsų sveikatos būklės. 
Jeigu Jums tas daktaras yra 
išanalizavęs šlapimą, ištyręs 
kraujo cukrų, jis galėtų- ką 
tikriau tarti. Sakysim, jeigu 
būtų atrasta, kad Jums silp
nokai veikia kasa (saldžioji 
gilė), pankreatinė liauka, ypač 
jos aklųjų narvelių gūžtelės, 
tai’ cukrelio vartojimas vietoj 
cukraus būtų Jums gerai. Rei
kėtų tada taip gi mažiau var
toti ir bet kokių saldžių daik-. 
tų, mažiau krakmolų (skroby- 
lų),—arba ir visai be jų ap- 
seiti.

Tačiau, jeigu Jums būtų ta 
kasos dalis : silpna — ir. Jūs 
vartotumėt cukrelį vietoj cuk
rau^ bet vistiek sau, tebevar- 
totųmėt tirštai visokius krak
molus, miltipįus valgius ir sal
dymus, tai pat savaime cukre
lis Jūsų neapsaugotų nuo 
cukrinės, ligos. Jis nėra.jokis 
vaistas nuo. cukrinės ligos. 
Nuo cukrinės ligos specifiško 
vaisto nėra. Galima ta liga 
gražiai aplengvinti sU tam tik
ra kasos sunka (insulin)^ bet 
tik aplengvinti, o ne išgydyti. 
Griežtai prisilaikant paskirtos 
di j etos,;' galima, dbž W ir be 
insulino cukrinė-: liga gražiai 
palengvint— arba net ir visai 
išsigydyt, jei liga nepertoli 
buvo nuėjusi.
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Nuo Liepos 1 d., 1936 m. iki 
Birželio 30 d., 1937 m.

ĮPLAUKOS

Lietuvos Politiniams 
Kaliniams

Surinkta krikštynų 
pokilyj per A. Fren-

Canada, Toronto, Ontario

zelį ..................... $14.75
d, Illinois
ALDLD 13-tas 
Apskritys ............ . 2.50
LDS 9-tas Apskri- 
tys ......................... . 4.00

Detroit

3.00

1.00
2.00

2.00
1.00Chicago, Ill.

LDS 129 kuopa . . . 2.00 
Nacionalis Liet. Vei
kimo Komitetas . . 20.00

Maywood, Ill.
LDS 88-ta kuopa . . 2.00

Boston, Mass.
Bostono Dr-jų Ben
dro Fronto Komite
tas .........................

Haverhill, Mass.
7-nių Dr-jų bei k p.

Norwood, Mass.
Norwoodo Bendras 
Frontas .................
Norwood© pokilyj 
surinkta .................
Liet. Meno Sąjun
gos 2-ras Apskritys

Detroit, Mich.
Amerikos Liet. Kon
gresas Detroito sky
rius ....................... 11.11
Amerikos Liet. Kon
gresas Detroito sky
rius ................  100.00
Detroito Liet. Orga
nizacijos ............... 24.88

Binghamton, N. Y.
Binghamtono Ame
rikos Liet. Kongreso 
skyrius ................. 10.00

Brooklyn, N. Y.
Amerikos Liet. Kon
greso Brooklyno sky 
rius ..................... 50.00

Rochester, N. Y.
Bendro Fronto Ko
mitetas ............... 30.00

Shenandoah, Pa.
Shenandoah-Miners

ville Priešfašistinis 
Komitetas .......... 10.00

Tacoma, Washington
D.L.K. Vytauto Dr-tė 6.50

Kenosha, Wis.
Bendro Fronto Mi- ♦ 
tingas..................... 6.00

West Allis, Wis.

kuopa

50.00

30.00

20.00

6.36

10.00

Chicagos Lietuvių
Draugija .............. 10.00

Golden Star Club . . . 1.00 
Joniškiečių Lab. ir 
Kultūros KI..................
Laisvamanių Etinės 
Kultūros Dr-ja 1-ma 
kuopa ........................ 1.00
Liet. Didžiojo Kunigai
kščio Vytauto Drau
gija No. 8 ..................  5.00
Keistučio Kliubas .... 5.00
Lietuvių Pašalpos Kliu
bas, West Pullman . . 
L.D.D. 4-ta kuopa . . . 
L.D.S. 109-ta kuopa, 
Cicero ........................
“Lietuva” Benas ....
Moterų Apšvietos Dr-ja 2.00 
Roselando Liet. Kliubų 
ir Dr-jų Sav Pašalp.
Susivienijimas ............  1.00
Tarptautin. Darbininkų 
Apsigynimo kuopa . . . 1.00 
Tarptautin. Darbininkų 
Apsigynimo kuopa . . . 1.00 
S.L.A. 139 kuopa . . . 1.00 
S.L.A. 313 kuopa . . . 1.00 
žagariečių Draugiškas 
Kliubas ......................

East St. Louis
A.L.P.B.D. Kliubas .. 
L.D.S. 92-ra kuopa . .

Georgetown
Lietuvių Piliečių
Kliubas .......................

Maywood
L.D.S. 88-ta kuopa . .

Rockford
A.L.D.L.D. 29-ta kuopa 
L.D.D. 17-ta kuopa . . : 
Rockford Liet. Kultūros 
Draugija ..................... 1.00
Tarpt. Darb. Apsigy
nimo 55 kuopa .... 1.00

Spring Valley
Sūnų Liet. 
Draugystė

Waukegan
Lietuvių Laisvės Mylėtojų 

Draugija ..............
INDIANA

A.L.D.L.D. 52-ra kp.
A.L.D.L.D 1-88 kuopa 

A.P.L.A. 47 kuopa . . .
Brolijos Kliubas .... 
Detroito Lietuvių 
Organizacijos ..........
D.L.K. Keistučio Dr-ja 
L.D.S. 86-ta kuopa . . . 
L.S.S. 116-ta kuopa . . 
S.L.A. 21-ma kuopa . .
S. L.A. 352-tra kuopa
T. D.A. Kazio Giedrio
Kuopa .........................

Fountain
Liet. Ūkininkų Progre- 
syvė Dr-ja ................

Grand Rapids
A.L.D.L.D. 66-ta kuopa

Hart

3.00

2.00
2.00

2.00

1.00

1.00
2.00

Didvyrių 
............ 5.00

5.00

Aukos Ispanijai. Ginti 
Dethokratiją

Sekančios įplaukos neprisi
deda prie Kongreso darbo 
įplaukų, bet šios aukos buvo 
pasiųstos centraliniam komite-2.00 ......

1’00 įui, prašant perduoti komite- 
LOO ■ tui, kuris rūpinasi Ispanijos 
1.00 demokratijos gelbėjimu. Ka

dangi jos buvo perleistos per 
25.00 knygas ir čekiai išrašyti, tai 

1-00 prisieina jas paskelbti. Aukos 
1.00; buvo pasiųstos North Ameri- 
5.00 Can Committee to aid Spanish 
1.00 Democracy — 381 Fourth 
1.00 Ave., New York City.

Detroito Amerikos Liet.
Kongreso Komitetas $11.11 
Detroito Liet. Organi
zacijos ..................... 25.00
Detroito Liet. Organi
zacijų Bendras Komit. 44.29 
Kenosha, Wis. Bendro 
Fronto Mitingas .... 6.00

207-ta kp. 
kuopa ...

NEW YORK
Binghamton

A.L.D.L.D. 20-ta kuopa 
L.D.S. 6-ta kuopa . . . 
L.D.S. 223 Jaunuolių 
kuopa . . . ...................
Liet. Darb. Savišelpinė 
Draugystė ................
Liet. Komunistų
Frakcija
šv. Juozapo Dr-stė . . . 
L.S.S. 33-čia kuopa . . 
S.L.A. 50-ta kuopa . .
Tautiško Namo Bend
rovė ...........................

Brooklyn
A.C.W. of A. Local 54 
L.D.S. Centras ..........

Rochester
A.L.D.L.D. 50-ta kuopa 
D.L.K. Gedemino Dr-ja 
L.D.S. 11-ta kuopa . . 
L. Paš. Kliubas . . .

NEW JERSEY

S.L.A. 183

Paterson

OHIO

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
5.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

5.00

5.00
5.00

2.00
5.00
1.00
5.00

2.00

Iki šiol nepaskelbta 
SLA 121 Itp. 
Domininko Riaukos 
duoklė priduota prieš 
Kongresą.......... .  .. . 1.00

Viso 552.45
įplaukos po kongreso

Metinės duoklės 320.50
Lietuvos Politiniams 
kaliniams .............. 413.95
Ispanijos demokratijai 
ginti ............  86.40

Gary
Gary Liet. Kultūros 
Draugija ...................
Liet. Darb. Paš. Dr-ja 
Liet. Demokratų Lyga 
L.D.S. 81-ma kuopa . .

1.00
5.00,
5.00'
3.00'
3.00

Akron
A.P.L.A. 40-ta kuopa 
Akron Dr-jų Bendras 
Frontas ........ .. ...........
L.S.S. 20-ta kuopa . . .
S.L.A. 198-ta kuopa . .

Cleveland

3.85’

A.L.D.L.D. 190-ta kp.
PENNSYLVANIA

Minersville .
A.L.D.L.D. 9-tas Apsk. 2.00

1.00

1.00

2.00
5.00

Nanticoke
Did. Liet. Kunigaikščio 
Gedemino Dr-ja........

New Kensington
2.00

blankas iš “copyright” ofiso su 
pilnomis informacijomis.

Kuomet veikalas užregistruo----
tas, reikia prisiųsti vieną dolerį, 
bet fotografijos užregistruotos 
už 50 centų. “Copyright” ofisas 
organizuotas po priežiūra Kon
greso knygyno 1898 metais, ir 
Thorvald Solberg, “copyright” 
žinovas ir išlavintas bibliogra
fas, buvo paskirtas užrašytoju 
“copyrights.”

Kas met tūkstančiai “copy
right” tiesų išduota, ir gana di
delė suma pinigų surinkta. Gau
ti pinigai už “copyrights” per
duoti Jungt. Valst. iždui. Per 25 
metus nuo “copyright” ofiso įs
teigimo (nuo liepos 1 d., 1897 
iki birželio 30 d., 1922 m.) net 
suvirs du milijonai dolerių su- 
kolektuota. Veikalų per tą laiką 
prisiųsta net suvirs 4,000,000 
ir iš viso užregistruota netolf 
trys milijonai.

Apart piginiško pelno, tie 
įvairūs veikalai turi milžinišką' 
vertę Kongreso knygynui, nes, 
turint tuos visus veikalus, kny-; 
gynui nereikėjo praleisti pinigų 
bereikalingai perkant juos.

FLIS

daujama, ir tą prailginimą ne 
tik autorius gali gauti, bet jo 
našlė, arba vaikai, ir testamen
to išpildytoja-i, kuomet nėra šei
mynos arba artimesnių giminių, 
jeigu aplikacija dėl tokio pra
ilginimo paduota prieš vienus 
metus nuo užbaigimo origina
liško autoriškų tiesų laiko.

Galima gauti tas tiesas (co
pyrights) knygoms, laikraš
čiams, prakalboms, pamokslams, 
dramatiškiems veikalams, mu- 
zikališkiems veikalams, žemla- 
piams, fotografijoms, kruta- 
miems paveikslams, dailės ir 
paišymo veikalams.

Tos autoriškos tiesos duoda
mos ne tik J. V. piliečiams ir 
gyventojams, bet piliečiams bi
le šalies, kuri panašiai duoda 
tokias privilegijas Jungt. Valst. 
piliečiams.

Gauti veikalams “copyright”, 
kuomet norima parduoti ar vie
šai išdalinti, reikia pirmiausia 

I išleisti veikalą su “copyright” 
pranešimu paskirtoj formoj ir 
vietoj. Tuoj po atspausdinimo 
reikia prisiųsti dvi kopijas į 
“copyright” ofisą, Library of 
Congress, Washington, D. C., 
su aplikacija užregistruoti. Jei
gu veikalas yra svetimo piliečio 
ir pirmiausia ’ išleistas svetimoj 
šaly, tik reikia prisiųsti vieną 
kopiją. Nereikia išversti anglų 
kalboje svetimos kalbos veika
lą, kad gauti “copyright”. Atsi
tikime, kur knyga išleista užjū
ry, anglų kalboje, prieš išleidi
mą šioje šalyje, reikia prisiųst 
į copyright ofisą ne vėliaus 60 
dienų po išleidimo užjūry vie
ną pilną kopiją svetimos laidos, 
kas duos autoriui ar savininkui 
laikinas tiesas per 30 dienų. 
Kuomet knyga išleista Jungt. 
Valstijose, “copyright” duotas 
ant pilno laiko.

Galima gauti neišpildytas

' 's

į J

591.69

BUS MAPLE PARK, METHUEN, MASS, PRIE LAWRENCE

$820.85
$1,373.30

$678.09
$685.21

%
b %

Viso
Viso įplaukų

Išlaidos
Kongreso darbui 
išlaidos ............
Ispanijos demokratijai 
ginti ........................ 86.40

Viso $591.69
ABELNA SUTRAUKA 

įplaukos '
Cleveland© Kongre
so įplaukos.......... .. 5,51.45 ■

į Kanados 
.............. 16.90

>

JA

■Ą

Viso įplaukų ..... $86.40
IŠLAIDOS

Kongreso Darbui Išlaidos
Cleveland© Komitetui 10.00 
D. M. šolomsko kelio
nės lėšos 
Kongresą
Išlaidos sušaukimui 
Cleveland© Kongreso 46.04 
Dr. A. Montvidui 
kelionės lėšos į Pitts- 
burghą ir rytines 
valstijas ................  150.00
L. Jonikui, sekre
toriaus išlaidos ..... 14.50 
Lietuvos politiniams 
kaliniams pii*mas 
siuntinys ......... 300.00 
Naujienos už spaudą 15.00 
Vilnis už spaudą . . . 19.25
L. Jonikui už kelionę 
į Detroitą ..... ... . 20.00

Višo išlaidų
Viso liko
Euphrosine Mikužiutė,

Amerikos Lietuvių Kong
reso Centralinio Komiteto 
.Finansų Sekretorė.

Autoriškų Teisių 
(Copyright) Ofisas

Jungt. Valstijų konstitucija 
autorizuoja Kongresą duoti 
“paskirtam laikui tiesas auto
riams ir išradėjams prie savo 
raštų ir išradimų”. Dabartinis 
autoriškų tiesų (copyright) 
įstatymas su pataisomis, duoda 
teisę atspausdinti, perspausdin
ti, išleisti, • versti, dramatizuoti, 
parduoti savo veikalą, ir per
statyti tą veikalą kaipo dramą. 
Atspausdihimas ir apdarymas 
knygos tūri būti atlikta Jungt. 
Valstijose. Autoriškos tiesos 
(copyrights) yra duodamos ant 
28 metų, ir galima pratęsti dar 
ant kitų 28 metų, kur pagei-

Būsianti Tyrinėjama Fašistų 
Veikla Clevelande

Cleveland, Ohio.—Darbi
ninkų organizacijos ir pa-', 
žangūs piliečiai privertė " 
Cleveland© majorą H. H. 
Burtona prižadėt, kad mie
sto valdyba tyrinės veiklų 
fašistinių “sargų”-vigilan- 
čių Sąjungų Susivienijimą. 
Tos Sąjungos yra pasižy
mėjusios savo veiksmais 
prieš žydus, už nazius ir 
prieš darbo unijas ir strei- 
kierius. Fašistines sąjungas 
tiesioginiai remia didieji 
Cleveland© fabrikantai ir' 
tūli politikieriai.

2.00

2.00
2.00
2.00

1.00
5.00

Lietuvių Meno Sąjungos 2-ro Distrikto
METINIS PIKNIKAS1 ▼ MJLJ 1 Al Ak^ A 11>1 ^1AA

SU $50 PINIGINIU DOVANU PRIE ĮŽANGOS BILIETO
Bus lošimai tarp chory Volleyball ir Softball. Los merginos ir vaikinai. Laimėtojui Silver Cup dovani;

Įvyks Sekmadienį, Rugp. 29 August
1.00
1.00
1.00

MASSACHUSETTS
Bridgewater

A.L.D.L.D. 7-tas Ap
skritys .......................

Cambridge
A.L.D.L.D. 2-ra kuopa 
Liet. Sūnų Dr-stė ....

$413.95 Haverhill
A.L.D.L.D. 85-ta kuopa 
Gedemino Kliubas . . . 
Laisvės Choras..........
L.D.S. 136 kuopa .... 
Moterų Paš. Dr-st’ė . . . 
S.L.A. 102 kuopa . . . 
Šv. Kazimiero Dr-ja . .

Montello
Komunistų Partijos 
Liet. Frakcija ..........
L.D.S. 67 kuopa .... 
Lietuvių Bendro Fronto
Komitetas......................1.00

Norwood

2.00
2.00

1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

L.D.S. 10-ta kuopa
Pittsburgh

’’ittston
1.00

3k00
1.00
1.00
2.00

Viso
Organizacijų Metinės Duoklė® 
(nuo liepos 1 d., 1936 m. iki 

birželio 30 d., 1937 m.)
CALIFORNIA

Oakland
A.L.D.L.D. 198 kp.
L.D.S. 56 kuopa . .

San Francisco
A.L.D.L.D. 153 kuopa 3.00

CONNECTICUT
Bridgeport

A.L.D.L.D. 63 kuopa 
Liet. Prieškarinis 
Komitetas ............

Waterbury
Liet. Piliečių Pol.
Kliubas ...................

Liet, šviesos Dr-ja
ILLINOIS

Benld
A.L.D.L.D. 13-tas 
Apskritys ...................
L.D.S. 9-tas Apskritys

Chicago
» L.D.S. 2-ra kuopa . . 

L.D.S. 53-čia kuopa . 
L.D.S. 112-ta kuopa . 
L.D.S. 129-ta kuopa . 
L.D.S. 139-ta kuopa . 

19-ta 
79-ta 
86-ta 
92-ra 
104-ta 
114-ta 
146-ta 
150-ta 
187-tą

Brighton Park Moterų 
Kliubas .............   2-00

kp. 
kp. 
kp. 
kp. 
kp. 
kp. 
kp.
kp. 
kp.

1.00

2.00

5.00
1.00

1.00
2.00

1.00 
2.50 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00

1.00
1.00

A.L.D.L.D. 9-ta kuopa 
Liet. D. K. Keistučio 
Draugija .....................
L.A.P. Bendrovė........
L D.D. kuopa ............
L.D.S. 3-čios kuopos 
L.L.R. Choras ..........
L.S.S. 133 kuopa . . .

Stoughton
DLK Gedemino Dr-ja 
L.D.S. 71-ma kuopa . . 
Liet. Tautiško Namo 
Bendrovė .....................
Stoughton Apielinkės 
Ūkininkų Sąjunga . . .
Stoughton Draugysčių 
Sąryšis .......................
Stoughton Lietuvių 
Piliečių Kliubas........
S.L.A. 25-ta kuopa . . 
šv. Antano Draugystė

MICHIGAN
Custer

A.L.D.L.D. 218 kuopa 
Liet. Ūkininkų ž. 
Draugystė ...................

2.00

K.P. Liet. Frakciia
K. P. Liet. Frakcija
L. D.S. 78-ta kuopa

Plains
S.L.A. 33 kuopa ... 1.00

Plymouth
L.D S 60-ta kuopa . .

Reading
A.L.D.L.D. 143-čia kp.

Shenandoah
Shenandoah-Minersville
Bendro Fronto Komit

N. Wilkes Barrę
L.D.S. 96-ta kuopa . .

1.00

1.00

5.00

1.00

5.00
5.00
2.00
3.00
2.00 Wilkes Barre
5.00 A.L.D.L.D. 1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

A.P.L.A. 51-ma kuopa 
Bendro Fronto Komit. 15.00 
Liet. Progresyvis
Kliubas ....................... 1-60
S. L.A. 35-ta kuopa . • . 1.00

Wyoming
A.L.D.L.D. 12-tas
Apskritys ..................

WISCONSIN
Kenosha

A.L.D.L.D. 94 kuopa 
Liet. Pol. Kliubas . r •
T. D.A. Karolio Požė
los kuopa .............. l‘00

West Allis
A.L.D.L.D. 56-ta kp. 1.00

1.00

1.00
1.00

Viso $320.50

bridgewaferio Jaunimo Choras iš Bridgewater, Mass., dalyvaus programoje

PROGRAMĄ DUOS VISI ŽYMIEJI NAUJOSIOS ANGLIJOS CHORAI:
•t < S t •• • ' L e

Liuosybes Choras iš Montello, Laisvės Choras iš Haverhill, Lietuvių Liaudies Ratelio Choras iš Nor
wood, Aido Choras iš Worcester, Liaudies Choras iš Lawrence, Laisvės Choras iš So. Boston, 

Jaunimo Choras iš Gardner, Jaunimo Choras iš Bridgewater.

• ALBERT’S ORKESTRĄ IŠ LAWRENCE, MASS., GRIEŠ ŠOKIAMS
, Išanksto įsigykite įžangos tikietus. Juos galite gaut pas minėtų chorų narius.



nepa-

Baltimore, Md

, leistųjų daugumas nepiliečiai.

Būk Linksmas Vasarą

Praeitų savaitę atleido daug 
darbininkų nuo WPA. Iš at

sekantis susirinkimas 
DLD kuopos?—Red.)

(AL 
įvyks

'Jį

karžygių darbai,. taip ir dau- pareiga dalyvauti, 
gelio italų kareivių troškimu [ Kp. Korespondente.

Paterson, N. J

»*. I*

~ Pirmad., Rugpj. 16, 1937

Bet, štai, dar vis randasi tokių I Ar rengiasi Patersonas prie 
elementų, kurie nenori strei- ekskursijos laivu, 22 d. rug- 
kuoti, pasirengę skebauti. Ar pjūčio? Yes! Nugirdau, kad 

iš Patersono daug rengiasi va
žiuoti laivu Manhattan į Rye 
Beach. Ekskursiją rengia AL 
DLD 2 Apskr. Todėl, draugai, 
kurie norėtumėt keliauti, tai 
nepamirŠKite pasipirkti tik.ie- 
tus išanksto, sutaupysite 25c. 
ant tikieto, nes prie laivo rei
kės mokėti $1.25, o išanksto 
perkant tik $1.00. Tikietų ga
lite gauti pas J. Matačiuną.

Dalyvaudami ekskursijoje 
nesigailėsite, nes paimtas di- i 
deiis laivas “Manhattan,” 1— 
bus geriausias patarnavimas parama ir užuojauta Italijos 
visiems. Tai bus proga labai karžygiams, 
gražiai laiką praleisti.

J. Matačiunas.

tai ne sarmata tokiems darbi
ninkams? Rodos laikas susi
prasti, stoti į kovą visiems iš 
vieno, kad laimėjus geresnį 
užmokestį, žmoniškesnį pra
gyvenimą. Streiką iššaukė 
Textile Committee Industrial 
Org., C. I. O.

Draugai, visi kaip vienas 
kovokime už didesnį duonos 
kąsnį, pameskime ypatišku- 
mus, visi eikime į .pikietų li-

Apleido Patersoną.

Draugai, Feliksas ir Petronė 
Buslayiciai atvyko į Paterso
ną 1928 mėtais iš Nashua, N. 
H. Pątęrsone išgyveno devy
nerius metus. Buvo progresy
viai žmonės ir nuolatiniai 
“Laįsyęs” skaitytojai, priklau
sė. pjfe ĄLDLD 84 kp. ir prie 
LU3 1123 ,kp. .Taipgi d. F. B. 
buyp, daug,kartų “Laisvės” va- muB> V1BI emune („plJuew u. 
j įninku, daug prisidėjo su dar- njjas ;r bendrai veikime, kol 
bu, kada įvyko skilimas, nes 
drg. F. B. stovėjo sū komunis
tiniai nusistačiusiais draugais. 
Drg. F. B. buvo žinomas vi
siems , patersonieČiams, todėl 
išleistuvėms buvo surengta rg 
“parė” pas draugus-M. J. Ra-!* 
gaiiskus. Visi apgailestavo d. r 
Buslavičiaus, kad apleidžia 
Patersoną. Bedarbė ir skurdas 
prĮyertė d. F. B. apleisti Pa- 
terso.ną. ^usląvičiai vėl apsi
gyvens Nashua, N. H. Linkė
tina draugams Buslavičiams 
laimingęspio ir geresnio gyve
nimo, taipgi nepamiršti prog
resyvia judėjimo ir darbuotis 
toliąu.

streikas bus laimėtas.
Paskelbė Lokautą

Dažų išdirbystes fabrikas, 
National Dye Works, užsida- 

Atleido virš šešis šimtus 
darbininkų. Tai yra didelė ar
mija, kuri padidino bedarbių 
eiles. Darbininkai vaikštinėja 
gatvėmis pulkais ir kalba, 
“kas bus toliau.” Darbų nesi
randa, dažų, fabrikai užsidari
nėja vienas po kito, o viskas 
nesvietiškai brangsta, — netik 
pragyvenimo reikmenys, bet 
ir taksai yra keliami ant stu- 
bų.

yra, kad trispalvė Italijos vė- 
liaya, susivienijus su valdiška 
Ispanijos vėliava, taptų paši- 
liųosavipio ženklu iš fašistų 
kruvinų nagų.

Judami paveikslai .parodė

Lawrence, Mass So. Boston, Mass
Baisi Tragedija

Šiurpulinga tragedija įvyko
International Brigade gyveni- po hum. 145 Willow St. Gasu 
mą ir darbus Madrido gynime, nusinuodijo visa šeimyna, 3

Turiningą prakalbą pasakė į m0^Ya.’ “ lza" 
Komunistų1 Partijos vietinės helle T>ibias, lietuve, su savo 
sekcijos organizatorius drg. vaikučiais. Jinai .buvo vedus 
W. Field. Taipgi kalbėjo drg. ltal« taulos lr blogai su- 
J. Scott, jūreivių unijos ' gyveno šeimynoje. Pereitais 

■ ■ ■ ■ ■ metais jinai persiskyrė su sa- lyo. i . • % . • i . • .
Garibaldi Batalijonui suau-

kur' kauta 250 d^lėrių. Tai puiki

. Paterson e audėjų streikas 
apšauktas visose šilko r; * 
męmės ąudinyČiose (plain 
goodą). Pereitą pirmadienį, 9 
d. Rugpjūčio, sustreikavo apie 
šeši tūkstančiai darbininkų.

Kas privertė darbipinkus 
streikuoti t Tai ubagiškas už
darais, skurdas ir badas. .Ęa- 
da, dar Į^RA' egzistąyo,. tai au
dėjai uždirbdavo nuo $13 iki

Kur jiems pasidėti? Darbo 
nėra ir pinigų nėra, badas žiū
ri į akis.

Man pasakojo vienas iš at
leistų darbininkų, kad, girdi, 
jeigu bosui (supervaizeriui) 
duodi nuo savęs 25c į dieną 
ant pragėrimo, tai duoda iš
dirbti pilną laiką, o jei ne, tai 

$18 savaitėje. Bet NRA ilgai ilgai nedirbi. Visokį parazitai 
r- -   - —. - 1 f mm X X ' 4* « X 4 U X 1 4 /J 4 VA 1 r r*negyvavo , ir laipsniškai pati 
pėr save pasinaikino. Tada 

> mažesni darbdaviai (family 
shops), arba kaip mes vadina
mi “kakročių Sagos/' pradėjo 

” darbininkamš RūrpušdmČti po 
1c, Vgc, *4 c .ąnt mąsto, ir dar 
prie-to vogdavo nuo darbinin
kų. .mastus, taip kad darbinin
kai ^tegaudavo nuo 6 iki 8 do
lerių savaitėje. <Tąs ^kurdas 
tai'jr privertė .streikuoti dėl 
žmoniškesmo į---

tą prasčiokėlį darbininką iš
naudoja, kaip išmanydami. 
Neužilgo ateis visiems išnau
dotojams galas.

Susižeidė draugė J ulia 
Skaudis. Drg. J. S., dirbdama 
fabrike prie vaistų, bekorkuo- 
dama bonką, mašina sumušė 
tiesios rankos nykštį. Baisų 
skaudėjimą turėjo kentėti. 
Drg. J. S. yra progresyvė ir 
“Laisvės” skaitytoja. Linkėti- 

pragyvenimo.. na greitai pasveikti.

* * *
Lietuvių veikimo srityj nėra 

kas daug pranešti.
| Sukrusta aplankyti neužsi- 
mokėjųsįus (ALDLD?—Red.) 
narius.

Lygos Prieš Karą ir Fašiz
mą rinkliava siekė $1.85. 
North American Comm. to 
Aid Spanish Democracy, pa
žymėjo, jogei mūsų kuopa fi
nansais remia tą skyrių ma
žai. Kas mėnesį bus mokama 
po 75c. Nors maža, bet vis pa
rama.

“Laisvės” buso organizavi
mas ii’ tikietų pardavinėjimas 
pakol kas eina silpnai. Maino
ma, bus pagreitįnta, — (laiko 
trūkumas tą priyęrs.

Choro klausime l^albąma 
plačiai ir darbuojamasi (To
liau tame darbe.

Įvykpsis piknikas , liepos 25 
d. pejno d aye $22.84. Nutar
ta greitoje ateityje tųręti kitą 
pikniką.

Workers. School delegatės, 
išdąvusios raportą, reikalavo 
finansinės paramos. Nutarta, 
kas mėnesį iš iždo aukauti 1 
dolerį, kol mokykla laikysis.

“Laisvės” pikniko komisija

vo vyru ir gyveno atskirai su 
savo vaikučiais.
mergaite buvo 12 metų, o ber
niukas 10 m. — Nedarbas ir 
skurdas, matomai, privedė 
prie tragiškos užbaigos.

Vieša Padėka
Aš nesurandu žodžių, kad 

tinkamai galėčiau padėkavoti 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie mane, pap.uolusį į tokią 
didelę 'nelaimę, skubėjo savo 
aukomis gelbėti. Už tai aš že
mai nusilenkiu prieš jumis, 
brangūs draugai ir draugės, jr 
širdingai padėkavoju už at
jautimą manęs, ko aš 
miršiu iki savo mirties.

Vyriausia. Labiausiai dėkavoju drau- 
4-11 /A U/}Y' ’ _ • A TT"--MX

TO

Trumpos Žinutės

Vietinis skyrius Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą, rugpjūčio 8 
d., surengė prakalbas majorui 
Humbert Galieni, komandie- 
riui Garibaldi Batalijono. Kal
bėtojas aiškiai parodė, jog žy
mi dalis italų darbininkų yra 
griežtai nusistatę prieš fašiz
mą ir Mussolinio intrigas Is
panijoje.

Kalbėtojo pasirodymas es
tradoje komandieriaus unifor
moje, sveikinimas liaudiečių 
ženklu, — aukštyn iškelta 
kumštim, — pridavė daug 
energijos ir ūpo susirinku
siems.

Didelę dalį savo kalbos pa
sakė itališkai. Vėliau kalbėjo 
anglų kalba, kurioje pabriežė, 
kad šis Ispanijos karas yra iš
anksto suplanuotas Mussolinio 
ir Hitlerio.

Jisai nurodė, jog daug ka
rinių lėktuvų liepos 16, 1936, Į 
apleido Romą, bet kur jie lė- susilauks ,9. pagelbįninkų, kaip 
kė, tai buvb gryna slaptybė. m6Wų,' ^aip ir vyrų, kadrįe- 
Tik fašistams sukilus Ispanijoj riau prisirengti ir užtikrinti 
je atsidengė paslaptis. Karas pasisekimą, 
prasidėjo dviem dienom ve- ~
liau.

Kaip Garibaldi Batalijono rugsėjo 13 dieną. Visų narių

Suimti Banditai

Rugpjūčio 7 d. ,Męthueno 
policijos tapo suimti trys,ban
ditai, lenkų tautybės jaunuo
liai, kurie buvo apiplėšę Al
doną Mazutavičiutę ir jos vai
kiną. Banditai užpuolė juos 
ant Howe St. ir liepė visiems 
nulenkt galvas. Draiveryš tru
putį sukrutėjo, tai tam revol
verio drūtgaliu kirto į galvą 
ir apsvaigino. Atėmė viso labo 
$13. Mergina išnetyčių patė- 
mijo vieną banditą. ir pažino. 
Tuojaus tapo policijai praneš
ta, kuri netrukus suėmė ban
ditus.

.Apsivedė

:Rugpjūčio 8 d. apsivedė Ko- 
trina šimkūniūtė su. svetim
taučiu John J. Kogon, 55 Bow 
St., Everett, Mass. Jaunoji yra 
baigus nurses mokslą ir dirba 
Bostono ligoninėj. Tėvas skai
to “Laisvę” ir remia darbinin
kų, judęjimą.

Linkiu laimingo šeimyniško 
gyvenimo.

.Mirė
Rugpjūčio 11 d. rilire Tra

nas Janaliūnas, 28]/2 Alder 
St. Palaidotas tapo tautiškos 
parapijos kapinėse su bažny
tinėmis apeigomis. | Paliko mo
terį. didejįam nuliudime. ;

L. K.Biuras.

gui A. Kupsčiui, kuris pirmu
tinis sudarė visą pradžią ir 
sudarė komitetą iš penkių 
ypatų, kurie visą tą darbą 
(aukų rinkimą) greitai atliko. 
Kadangi man buvo neparanku 
visiems ypatiškai paačiuoti, tai 
nusprendžiau visiems kartu 
tarti didelį ačiū per dienraš
tį “Laisvę.”

Visiems gero velijantis,
J. Pe-ka.

UŽDRAUSTA UŽPULDI- 
NĖT DVASIŠKIUS 

ISPANIJOJ
Valencia. — Ispanijos 

valdžia uždraudė kenkti ku
nigams eiti jų religines 
“pareigas.” Teisingumo mi
nisterija sako, kas sauva- 
liškai užpuldinėja dvasiš
kius, tai kiršina tikinčius 
žmones ir silpnina respub
likos jėgas. Vyriausybė pa
reiškia, kad jeigu kunigas 
ką daro pries liaudies val
džią, tai turi būt suimtas ir 
teisiamas, o ne sauvališkai 
užpuldinėjamas.

Dr. John- L. Rice 
7News Yorko Miesto Sveikatos 

Komisidniėrius.
Ar kada nors patėmijote vy

rą arba žmoną vasaros karš
čiausioje dienoje su linksmu 
veidu, su švariomis drapanomis, 
kurie rūgoja apie karštį? Kaip

jie gali taip rimtai ir vėsiai pa
silikti, kuomet jų kiti draugai- 
darbininkai pyksta, prakaituoja 
ir dejuoja?

Jie išmoko, kaip pasilikti 
linksmais net ir karščiausiame 
ore. Tai yra visai nesunkus 
daiktas. Tik reikia, kad žmo
gus turi pritaikyti jo protą ir 
kūną prie karšto oro aplinky
bių. Ir tos programos svarbiausi 
pamatai yra tinkamas valgis, 
proto kontroliavimas, kūno tin
kamas prižiūrėjimas, ir galų 
gale dėvėjimas tinkamų dra
bužių.

Jeigu nori pasilikti sveiku ir 
būti linksmu vasaros laike, tai 
pritaikyk maistą, kad jis sutik
tų su vasaros reikalavimais. 
Pradėk pusryčius su vaisiais 
arba vaisių sunka, kokiu nors 
grūdiniu maistu su pienu arba 
Smetona, duona, kava arba ar
bata, —: arba geriaus gerk sti
klą pieno.

Du syk į savaitę pridėk kiau
šinį prie pusryčių.

Vidurdienį pavalgyk sandvi
čių, žalių daržovių, salotų, šal
tos košės ir stiklą pieno. Val
gyk tik vieną karštą valgį į 
dieną, ir gerai, kad tas būt per 
vakarienę. Tada gali pavalgyti 
mėsos, žuvies, arba vištos, bul
vių ir pan., bet valgyk nors 
dvejas žalias daržoves ir žalių 
salotų. Valgyk kiek nors vai
sių arba šaltakošės. Nevarto
kite riebių pyragėlių vasarą.

Šalta arbata, šalta kava, pie
nas ir pasukos yra labai geri 
vasariniai gėrimai. Nevartokite 
svaiginančių gėrimų vasarą.

Kasdien išsimaudyk. Dėvėk 
lengvus, liuosus drabužius. Ne
siskubink, povaliai atlikite vis
ką, nesirūpinkit, nors .kelis kar
tus į dieną pailsėkit, vėl vakare 
kitą valandą pailsėkit. Skaity
kit knygas, .kurios nereikalauja 
jokio proto įtempimo. Mislykite 
apie savo darbą, o ne apie kokią 
karštą dieną ir apie termo
metrą.

Jeigu seksit tuos patarimus, 
nesibijosite karštos vasaros.

Ekskursija Laivu Manhattan
Nuo Wall St. Pier, New York City, į Rye Beach Laivu Manhattan

Išanksto 04| fifi

Bilietas
T

Il

Trys valandos nuplaukianti ir trys sugrįžiinui atvira jūra. Apie penkios valandos 
pasimaudymui puikiame Rye Beach’ iuje ir pąsjlitdtsminimm gražiame parke.

22 August
į ’ . ’ ' • * Į

Iš New Yorko laivas išplauks valandą <Byt0. Nuo Rye Beach išplauks 5-tą valandą po pietą.
I

•Riliętąi gauniųju “Ląisvės” Ofise, 427 tU>?in^r Street, Brooklyn, N.Y.
Tuojau kreipkitės asmeniškai ar telefonuokite Stagg 2-3878, arba rašykite, prašydami bŲięįy. pašydami, kartu ,prisiyskjterjripjpigus.

Ant laivo nebus jokios svetimos publikos, nes rengėjai yra pasisamdė |Yįsą laivą, su visom koncesijom, tad vien įįętuyiąi 
tvarkys viską. Tuojau įsigykite '< įžąpgps tikietą.
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Goeringo Kareiviai Ispanijoj
MICHAIL KOLCOV;

Atskaita Lietuvos Draugų Komiteto už Balan 
džio, Gegužės ir Birželio Mėnesius, 1937 m.

Ispanijos liaudiečiai numušė du dide
lius vokiškus bomberius “Junkers—52” 
ir “Dorner—17”. Jų lakūnai suimti. Da
gtis jų guli Madrido karinėj ligoninėj, o 
dalis sėdi kalėjime.

Fašistų lakūnus, mechanikus, šaulius 
4 kvočia. Iš karto jie griežtai atsisakė 

kalbėti, laikėsi paniekinančiai, išdidžiai. 
Leitenantas Hans Zeidler net bandė juo
kauti: į klausimą, kaip jis pateko Ispa
nijon, atsakė—“girtas”.

Bet žmoniškas, net perdaug prielankus 
liaudiečių atsinešimas sulaužė jų užsi
spyrimą. Fašistai nusprendė, kad jeigu 

, su jais žmoniškai elgiasi, tai ir jie gali 
kitaip elgtis. Jie suminkštėjo ir pradėjo 
kalbėti. Pasakoja šaltai, be noro. Kal
ba be jokio patraukimo ir apie save, ir 
savo tarnystę, ir savo viršininkus.

Štai prieš mus vokiečių fašistų 1937 
metų mokyklos karininkai—lakūnai, lei- 

* tenantai, interventai. Pas juos nėra nei 
ragų, nei uodegų—paprasti jauni žmo
nės, tarpe 21 ir 25 metų amžiaus, fiziniai 
gerai nuaugę, išmuštruoti, išlamdyti. Vi
si, kaip vienas, vienodai nukirpti. Ir 
Remling^s, ir Schelgornas, ir Schmitas, 
ir Zeidleris, ir Tilebainas, visi atsako vie
nodai, pagal vieną “išmokinimą,” įprati
mą, ne išmokinimą, bet ubagišgą įkali- 
mą. Jie atsako, kaip vienas į tuos pat 
klausimus.

—Kaip jūs patekote Ispanijon?
—Liuosnoriais.
—Kodėl jūs čia atvykote?

v —Kad muštis su bolševikais.
—Tai, pagal jūsų supratimą, Ispanija 

yra bolševikų šalis?
—Taip mums aiškino Vokietijoj.
—Bet gi tai netiesa. Čia yra demokra

tinė, parlamentarinė respublika. Jos val
džią sudaro kelios partijos. Iš 12-kos 
ministerių tik 2 yra komunistai.

—Nežinau. Tai niurna naujenybė.
—Ką jūs žinote apie bolševizmą?
—Tar marksistinis mokslas, prieš kurį 

mūsų “fiurher” (Hitleris) kovoja.
Bruno Tilebain, buvęs patsai- užsispyręs 

ir išdidus, darosi labiausiai iškalbus.
» Jis pasakoja, kaip jis tarnavo regulia- 

rėj Vokietijos armijoj, jos 355-toje orlai
vių eskadrilėj, Gilbeschtate mieste, kaip 
jį pašaukė pas save komandierius—leite
nantas Ditstein ir pareikalavo važiuoti 
kariauti į Ispaniją. Taip “liuosnoriais” 
patapo ir kiti vokiečių lakūnai—pagal

armijos viršininkų įsakymą. Prieš išva
žiuosiant, apie 40 žmonių buvo sušaukti', 
kur jiems perduota įsakymas Hitlerio ir 
Hermano Goeringo* Varde Hitlerio ir 
Goeringo jiems pareiškė, kad Vokietija, 
kariaudama Ispanijoj' prieš liaudiečius, 
turi du tikslus: Pirmą—užduoti smūgį 
bolševizmui, o antrą—su pagelba genero
lo Franco laimėti Vokietijai žalios me
džiagos. Žalios medžiagos nori ir Itali
ja. Bet su ja Vokietija paskui suves; sa
vo sąskaitas. Vokiečiai privalo būti at
sargūs su italais Ispanijoj, perdaug ne
būti jiems atvirais ir neplepėti.

Tilebainą ir jo sandraugus pasiuntė į 
Bremeną, o iš ten jau 300 žmonių—lakū
nų ir mechanikų garlaiviu atvežė į Ispa
nijos prieplauką Ferrol, kurią valdo fa
šistai. Čia patikrino jų pasportus, fašis
tų partijos bilietus, smogininkų knygeles 
ir pasiuntė į Salamancą, kur yra štabas 
fašistų aviacijos.

Ši Vokietijos lakūnų grupė pribuvo į 
Ispaniją 13 d. liepos, 1937 metais, tai yra 
po daugelio padarytų pareiškimų Londor 
no Nesikišimo Komitete Vokietijos už
sienio ministerio Neuratho ir jos atstovo 
Anglijoj Ribbenthropo, kad Vokietija ne
siunčia savo lakūnų.

Kiti iš suimtų lakūnų į Ispaniją pri
buvo daugiau paprastu ir tiesiu keliu. 
Jie savo bombnešiuose lėktuvuose iš Vo
kietijos atskrido per Franci ją. Prie to 
stebėtinos smulkmenos jų kelionės. Jie 
skrido nakties metu ir bijojo rūkuos pa
klysti, todėl Vokietijos lėktuvai, per sa
vo radio, žinoma, neįvardindami savęs,, 
nuolatos siuntė paklausimus Francijos 
meteorologijos biurams apie orą ir klaus
dami kelio. Francijos oro biurai noriai 
atsakinėjo. Juk oro biurai tam ir yra, 
kad pasitarnauti kelio ir oro nurody
mais...

Visi lakūnai, apart Tilebaino, guli ligo
ninėj. Liaudiečiai daktarai nuoširdžiai 
gydo jų žaizdas ir apdegiųius^ Ir tai— 
nepaisant to, kad trys savaitės laiko at
gal Vokietijos lakūnai bombardavo šią 
ligoninę. Vokiečiai lakūnai jaučiasi gan 
gerai. Jie jau net' klausinėja, kur juos 
dės, kada iš ligoninės išleis? Jiems, ar 
matote, norėtųsi padirbėti ant ūkio. Dar
bas ramus, sveikas, tyrame ore. Galima 
ir prie kitų darbų, jie sutinka. Tik jau 
kariauti jie daugiau nenori nei už ką!

(Bus daugiau)

Įplaukos Balandžio Mėn.
Lawrence, Mass., per S. Penkauską ....
Bridgeport, Conn., per A. Katiną..........

Donora, Pa., per J. Urboną......... .  .. . .........
Charleston, S. C., per Anna Quater . . .
Oregon City, Oregon, per W. Murphy .

Freesoil, Mich., per W; Stakėną.....................

Viso-
Įplaukos Gegužes Mėn.

Philadelphia, Pa., per J. S. Rainį ....
Norwood, Mass,, per L. Trakimavičių ..

Viso
Įplaukos Birželio Men.

Lawrence, Mass., per Ch. Paltanavičių 
Montello, Mass., per J. Stigą..............
Los Angles, Calif;, per A. Babicz........
Detroit, Mich., per M. Kvedar ..........
Toledo, Ohio., per K. Plačenį ..........
Worcester, Mass., per P: Butkevich . . . 
Brooklyn, N. ¥., per M. Simanavičių .

ALDLD 15-to Apskričio Rezoliucija Bendrais 
Dienos KlausimaisIII

ALDU). REIKALAI

$25.00 
5.00 
6.50

. 1.00
. 5.00

3.50

$46.00

1.00
7.00

$8.00

10.00 
.5.25 
16.28 
. .50
1.00 
2.00 
5.00

Viso . $40.03
Išlaidų balandžio, gegužės ir birželio mėn. nebuvo.

Sutrauka
Viso įplaukų per tris menesius 
Kovo mėn. buvo ižde................. .

$94.03
890.69

Birželio 30 d. lieka ižde ......................... $984.72.
Sekr. J. Weiss, 
IŽd. S. Sasna.

Areštuoja Šilko Streikierius Wyoming Klonyj
CIO Apgalės Kompanijas

Šis streikas paėmė kompani-

paspruko iš Franci jos, spė
jama, į Centralinę Ameri
ką. Dabar pats Chasino 
sėbras M. Starticki pripa
žįsta,. kad testamentas bu
vo padirbtas^ falšyvas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Susirinkimas “Laisves” 
Pikniko Reikalu

Rugpjūčio 19 d, (ketvietadienį), 
yra šaukiamas masinis susirinkimas 
visų mūsų organizacijų narių, “Lais
vės” skaitytojų, dalininkų ir artimų 
simpatikų. Dėkite visi pastangas, kad 
kuo plačiausiai dalyvaut ant šio su
sirinkimo. Turėsime daug reikalų 
susitvarkyt. Bušų tikietus išsidalint; 
padaryti tvarką abelnai. Nei vienas 
mūsų organizacijų narys nepasilikite 
namie. Laipsniškai platinkite įžan
gos tikietukus ir davusiems bandykit 
ateiti. Susieinkimas įvyks 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. lygiai. Ant 
šio susirinkimo dalyvaus ir drg. 
Bondžinskaitė sugrįžus iš Sovietų Są
jungos.

(192-193)
Veik. Koin. Valdyba.

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 pasiimkite tyro bičių me
daus, vartokite vietoj cukraus.

------------
ALDLD 15-to Apskričio 

pusmetinėj konferencijoj, ku
ri įvyko 18 d. liepos, Cleve
land, Ohio, priimta sekančio 
turinio rezoliucija darbininkų 
dienos reikalais:

1. širdingiausiai sveikiname 
Ispanijos liaudies fronto val
džią, tarptautinę brigadą 
joje esančius

raginame visus lietuvius remti 
šią plieno darbininkų kovą 
iki pilnos pergales prieš kru
viną Girdlerį.

5. Užginame Komunistų 
Partijos statomą kandidatą į 
Clevelando miesto majorus, 
Carl Winters ir raginame vi-

ir sus lietuvius-piliečius dirbti, 
i mūsų brolius kad sumobilizavus kuodau- 

lietuvius, kovojančius su Hit-! giausiai balsuotojų už jį. prieš 
lerio, Mussolinio ir Franco 1 streiklaužį Burtoną ir reakcio- 
fašistų gaujomis. Pasižadame. njerių McWilliams.
ir kartu raginame visus lietu-1 
vius kaip moraliai, taip ir ma- 
terialiai remti Ispanijos liau
dį iki pergalei.

2. Karštai sveikiname Lie
tuvos liaudį, kuri 11-ti metai 
kenčia Smetonos nevalios prie
spaudą. Sveikiname labiausiai 
kovotojus; už daiSW ifc* demo
kratinę Lietuvą,Kartu pa- 

fašistų 
us po

smerkiame 
agentus, 
sportininkų skraiste, skleidi
mui fašistinės ■ propagandos 
tarpe Amerikos lietuvių.

3. Sveikiname Sovietų- žahes n70'70
herojus: Gromovą, dųmaševą, 
ir Danilovą, atlikusiu* pavo
jingiausią, ir ilgiausią: kelionę 
oru. Tai] ’ •
čkalovą, 
kovą, pareikšdami, kad tik 
socializmo šalis tegali tokius 
drąsuolius - didvyrius išauk
lėti V

4. Sveikiname Republic 
Steel ir mezgimo-audirno CIO:i 
narius-strejkieriusį kurie turi 
kovpti ne tik su policija, kom
panijų mušeikomis, bet ir su 
streikfaužlSkų ADF viršininkų 
pasamdytais “slogeriais.” Mes

6. Protestuojame prieš Ala- 
1 bamos burbonišką teismo pa
smerkimą mirtin jaunuolio 
Clarence Norris. Reikalauja
me, kad Norris ir visi kiti 
Scottsboro jaunuoliai būtų pa- 
liuosuoti iš Alabamos linčiuo- 
tojų nagų.

7. Reikalaujame išliuosavi- 
mo Tom Mdoriėy, nekaltai pū
domo jau 21'metai Califoi?

i nijos Bastilijoj j San Quentin 
1 kalėjime. Raginame visas lie
tuvių. organi^a^ijąs kelti pro
testus ip r.eįkalauti tuo jaut i-

8,. BrotBstuOJįąme prieš at- 
leidinėjimą darbininkų, nuo 
PWA. Taipgi4 reikalaujame 

kad 
laikytųsi priMtriukiminių. pa
žadų* aprūpinimu bedarbius 
darbu. Taipgi’ Užginame Dar
bininkų Susivienijimo (Work
ers Alliance) maršavimą 
Washingtonan, rugpjūčio 2.3 

j d. Pasižadame tąjį maršavimą 
remti ir kitus, raginame 
dėti prie to.

Ę., Sodeikis, 
P. Boika, 
J. Mažeika.

Rgi jų, pirmtekrnws
, Baidykovą U? Bella- įaikvtusi nrieširinkiminiu

Visų ALDLD Kuopę. Žiniai 
12-tam Apskritoj

Vasaros karščiams užėjus, 
tai ir kuopose veikimas suma
žėjo, o to neturėtų būt. Vasa
ros laiku galima darbuotis ga
vime naujų narių, kaip ir žie
mą. Nepasitenkinkim atlaikę 
susirinkimą arba surengę pik
niką. Yra. daug' kas naudingo 
veikt šioje apšvietos organiza
cijoje.

Kituose apskričiuose yra 
veikiama gana puikiai, neturė-1 
tų būt išimties ir mums, todėl, 
draugės ir draugai, sukrus
kim darbuotis, traukim naujus 
narius į šią organizaciją, taip
gi be jokio atidėliojimo užsi- 
mokėkim metines mokestis, 
kurie dar esame nemokėję už 
šiuos metus, nes centre pinigai 
labai yra reikalingi dėl knygų 
spausdinimo.

Beje, reikia tart; žodis į 
draugus, kurie ; yra bendro 
fronto vietinio skyriaus val
dyboje. Kitų valstijų draugai 
jau planuoja apie sėimą ir ki
tus svarbius dąr^us', atlieka, o 
mūsų skyriaus Valdyba nieko 
tame svarbaus nęmąto. Draur 
gai, jau gražaus* laiko prabė
go, nuo buvusios konferencijos, 
laikas pradėt darbuotis.

ALDLD 12-įo Apskr. 
Raštininkas.

Tamaqua, Pa.

prisi*

Streikuoja 10^000 Darbiniu* 
kų ; Visi Gerai Laikosi ; Ne
įsileidžia Kompaniškų Agi- jas trumpai* ir drūčiai. Jos aiš-,' 
tatoriii;- CIO- Vadovybėje;.- ki« mat0- kad neišsisuks iš 

i pinklių, jeigu patys streikieriai 
|joms nepagelbės, jeigu darbi- 
[ninkai neatsisakys nuo CIO. 
I Dabar jos bando manevruoti.
Jos turinčios viltį, kąd niekas 
nepritariąs CIO. Niekas tiek 
nežino, kiek patys darbininkai' 
apie-, galią-, savo organizacijos ir 
kiek jų? jai pritaria. Todėl rei
kia visiems budėti, kad nepra
ganius tą ginklą, štai, pradeda
ma laikyti konferencijos išlau
kinių “taikintojų’" (pav. Nan
ticoke, Pa.). Susirinkę politi
kieriai, kunigai ir dideli biznie
riai pradeda maišyti pėdas, pra
deda reikalauti suminkštėjimo 
iš streikierių pusės. Reikia bal
savimų,. sako jie, kad. sužinoti, 
.kiek čia jūsų nori streiko ir 
CIO. Kam tas reikalinga? Juk 
užtenka to, kad; visi’, streikuoja 
ir susirašė į CIO; čia yra sky- 
mas. Tiems, kurie nedirba šilki
nėse, nejaučia vergijos nė pus
badžio gyvenimo, rūpi balsavi
mo laiku pravesti baimę darbi
ninkuose, kad pabijotų šilko 
bosų. Balsavimų laiku galėtų 
jie daug laimėti, pravesdami 
savo užmačias. Kad ir balsavi
mai įvyktų, darbininkai turi at
sakyti. taip, kaip daųgelyj vietų 
atsakė: už CIO! šiais laikais, 
tik ši. organizacija teapgali bo
sus,.

Bosai Raudoja
Kaip visur, taip ir čia bosai 

mano, kad- streikas, galima-, lik
viduoti tuoj- ir ginklo, pagelba. 
Jie kruvinomis ašaromis verkia, 
kad jie negauną užtenkamai po
licijos pagelbos, kuri, tiesotai, 
jiems reikalinga. Jie mano, kad 
užtenkamai'esant vyrų su buo
žėmis, galima būtų operuoti jų 
jųipnes. Tai hitleriškas apeti
tas,., tai nąziškas supratimas. 
Tq;, tai. dar darbininkai - negalės 
.ištesėk -kad po tokia sistema, 
streikas- būtų Ukviduotąs. Bet 
čia>, užtenka; jiem; pagelbos—juk 
jau 10 areštuota.

Visur kapitalui žmonių ver
gija geriausiai kvepia.

Požeminis.

Kompanijos “Graudžiai 
Verkia”

Draugę Leščinskienę su sa
vo šeimyna išvažiavo, atosto-. 
gų dviems, savaitėms,. JiiiaV ap
sistojo pas. savą dfcąugę Har
risburg, Pa.

Linkime smagiai laiką pra
leisti. “L.” Koresp.

Wilkes Barre, Pa. — Ilgai 
projektuojamas šilko darbinin
kų ir darbininkių streikas jau 
čia, sykiui sų kitų kolonijų, šio? 
je apylinkėje šis streikas lygi
nasi tokiu pat šios apylinkės 
“sujudinimu,” kaip kad buvo 
paskutinis Malony?o streikas, 
keli metai atgal. Vieno, ko čia 
dar nėra, tai valstijos kazokų. 
Streiku čia paliepti' veik visi di-. 
dėsni mainų miestukai ir “pe- 
čės,” nes čia šilko industrija- 
yra pasiskaidžiusi dėl' priežas
ties tų- miestukų daugumo. “Su
krėsta” apylinkė vadinama 
tuomį,x kad neskaitlinga pečių 
bei miestuku^ polięija,, su šapų, 
boseliais, turi, “dirbti” 24 valan
das, “kari, palaikyti, tvarką.” Na, 
ir darbuojasi* jie. Deputavi 30 
mušeikų, jau spėjo ai?eštuoti 10 
streikierių, miestelyje Nanti
coke, Pa» už pikietavimą šapos.

10,000 Streiko, Lauke
Nežiūrint to, kad išanksto 

šilko kompanijos, grasino strei* 
kui ir pavieniams darbininkams 
ir davė įsakymų “streikuoti 
prieš streiką,” jei kas nori dar
bą palaikyti,, vienok niekas ne
kreipė domesio į( g,rusinimus, ir 
visi fabrikėliai atsiliepė strei
ko pašaukimui. CIO- vadovybės 
žiniomis, streikuoja. 10,0Q(h ir 
tai visi,, kiek čia. yrą darbinin
kų; (Scraptono; apylinkė- čia ne
įskaitoma). Streikas eina puir 
kiai; jhnv gelbsti ir pašaliniai: 
darbininkai. ;

■ i‘„ ' ' V z < :Pašaliniai, Agitatoriai 
Vejami Lauk

Ęugp. 10- dv. antroje, streiko: 
dienoje,. į, Hazįetoną, kur įdirba 
1000, darb., kompanija parsi
kvietė- tūlą Charles E. Hali-. 
man ir Donald Cassedy iši Her
shey, Pa., kaipo Independent 
Federation of- Labor agitato
rius. šie peikė, koliojb CIO ir 
jos vadą L L. Lewisą. Netru
kus ilgai, mihia juos nuvijo 
nuo laiptų '.miesto, rotušės, ąrit 
kurių, jię kalbėjo, į vidų. Sako
ma,- abu turėjo sprukti iš: kur 

. atvykę. Cją ąįškm darbininkai, 
ir;. darbininkes simpatizuoją 
CIO, m neleidžia; kompanijoms: 
dergti^ jų, organizacijos; įr- sykiu 
parodo, kad kompaniška unija 
jiems nereikalinga.

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that. License No. 
EB 3584 has been issued to the undersigned to 
sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 657 
Manhattan Ave., Borough of. Brooklyn. Coun- 
ty of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE MENTONI8
(D-B-A Meserole Bar and Grill 

Restaurant)
657 Manhattan Ave. Brooklyn N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
EB 3282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section. 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law. at 
223 Kent Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BLADSI BALSIS
223 Kent St., Brooklyn N. Y. »

NOTICE is hereby given that License No 
EB 3627 has been issued to- the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law ah 
413 Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.
NATHAN COHEN & ADOLPH COHĘN 

(C. & C. Delicatessen)
413 Broadway Brooklyn, N. Y»
NOTICE is hereby given that License N- 
EB 3533 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control’ Law at 
404 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th< 
premises.

NEW COURT VALENCIA, INC.
404 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N- 
EB3611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at: 
194 Hudson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL DURSO 
(Mike’s Restaurant)

194 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Beer License. 
No. E 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

SAMUEL PIKOFF
356 Dewitt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10436 hąs been issued to the undersigned 
to tyli beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

SADIE & MEYER SCHACHTER 
424 Ave. M, Brooklyn, N. Y*

NOTICE is hereby given that License No 
RW 1131 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1543 Myrtle Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

GEORGE SCHRIMPF 
(D-B-A Linden Inn)

1543 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8170 has been issued to the undersigped 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 44 Henry St., Borough of 

/Brooklyn, County of Kjngs. tą be consumed 
oh the premises. V’• ' ‘ ' ■ I ,

WWARD AYLWARD 
(Al's Tavern)

44 Henry St. Brooklyn, N. Y

i *
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

*

VARPO KEPTUVE

r

TeL Virginia 7.-4499.

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam 'Garbingas Lai*

turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po flfermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N, T;

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P arė m Yra Skaniausi.

1

Salės del BaĮlų* Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus stėičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel: STagg 3847

Tel. SUg» 2-0783 NOTARY
Home Tel. pobuc

’ Hąvemeyer 8-1158
Juozas Levanda

(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS 

Patarnauju visiems, be skirtu 
mo. Parsamdau automobiliu*- 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio Ū)7 Union Avenue

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų 

i:ii - oi ______________

■«

Rūgšti ruginė, sR/di ruginė, cielų kviečių, Sielų rugių, sen.* 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Čake, Cheese Cake, 
■Coffee Cake, Buttęr Cake, Bunke ir Spice Cake.. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly, Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie avorj. ir. k&taog* 

tuos pinigus; o’juos gavęsVarpas Bakery, 36*42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
• .Y'.'? • ’ ‘ .. ®

.. Paryžius.. . Buvęs Rusi
jos caro admirolas Aleksia- 
jdv mirdamas paliko pus
antro mdiono’ dolerių Mor
gano ĘankeJ( Paryžiuj. Tū
lais Simonas Chasin pasidir^ 

klastingai testamentų, 
būk Aleksiejev jam palikęs 

J • ! • • •



Puslapis šeštas
-------------- —
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
tam reikalui ir už žemiausią |

Ketvirtas Kūdikis Žuvo 
Išgamos Rankose

Pereitą ketvirtadienį pa
smaugta ir išžaginta keturių 
metų mergaitė Joan Kuleba. 
Jos sudarkytas, visas kraujais 
apsipylęs kūnelis rasta nu
mestas apleistoj laužynėj prie 
South Beach, Staten Islande, 
netoli namų, kur ji viešėjo pas 
tetą Mrs. Grace Lesande.

Mrs. Lesande pasigedo mer
gaitės ketvirtadienį per pie
tus ir jos galvon žaibu diegė 
baisi mintis, kuri šiomis dieno
mis kankina motinas ir kūdi
kių globėjas, kad mažytė ga
lėjus patekti į niekšo nagus. 
Tačiau, kada policija nuvyko 
j pajūrį, kur Joan buvo nuė
jus su tetos vyresnėmis mer
gaitėmis, rasta dailiai krūvu- 
tėj sudėta batukai ir kojinės. 
Pamanyta, kad mergaitė galė
jo įklimpt balon ar prigert ir 
toj linkmėj jos jieškota.

Po visos paros jieškojimo, 
paliauta jieškot po vandenis, 
pasuko į laužynus. Prieinant 
prie apleistos pašiūrės, polici
ja susitiko nusigandusiai at
rodančius vyrus ir jie pasakė 
radę kūdikio kūnelį.

Vyrai sulaikyta klausinėji
mui ir, atrodo, kad vienas jų, 
Simon Elmore, 54 metų, gali 
būt kaltininku. Antrasis, Wil
liam Hann, manoma, nieko su 
žudyste neturėjęs. Hann pa
sakojo, kad Elmore jį pasi
kvietęs eit vėžiaut ir jų ta
kas buvęs pro tą pašiūrę.* Pro 
ją einant, Elmore jam paste
bėjęs, kad pašiūrės durys at
daros ir pastebėjęs, kad ten 
gali būt kas negero, kvietęs 
pažiūrėt, ką jie ir padarę.

Policijai Elmorė’s toks įdo- 
mavimąsis pašiūre pasirodė 
įtartinu ir pradėjo jį kvost. Jis 
ginasi, tačiau negalįs įrodyt, 
kur buvo ketvirtadienį tarp 
10 vai. ryto ir 1 v. dieną, kūdi
kio dingimo laiku. Prieš 10 
valandą žmonės jį matę pajū
ryje.

Mažytė Joan jau ketvirtas 
kūdikis, žuvęs tokia baisia 
mirtimi bėgiu penkių mėnesių.

Iš Automatu Valgyklų 
Darb. Streiko

Penktadienį, rugpjūčio 13, 
buvo surengtas masinis pikie- 
tas prie Horn ir Hard art au
tomatiškos valgyklos ant 42nd 
St. tarpe 7 ir 8 Avenues, New 
Yorke.

Pikietai, susidedanti iš jau
nimo, baltų ir negrių merginų 
ir vaikinų, sutartinai šaukė į 
einančius valgyklon : “Ar jums 
ne sarmata lįsti pro pikietus 
į valgyklą ir valgyti skebų ga
mintą maistą?” “Mes norime 
pasiliuosuoti iš vergijos: su
trumpinti darbo valandas, 
gauti didesnį atlyginimą ir 
būti CIO nariais!” “Geros va
lios žmonės, neikite į tas val
gyklas, kur darbininkai strei
kuoja ir pikietuoja!” “Pagel- 
bėkite mums greičiau streiką 
laimėti; mūsų laimėjimas yra 
surištas su visų darbininkų 
pergale!”

Tai toki šauksmai eina iš 
Amerikos jaunimo krūtinių. 
Kovoja energingai. Pas juos 
nėra diskriminacijos tarpe 
tautų ar rasių ir jiem priklau
so streiko laimėjimas.

Šaligatviai apstoti praei
viais. Kalbasi tarpe savęs ir 
stebisi iš tokio pikietų solida- 
riškumo. Policija apstojus tik 
palaikė tvarką, užpuolimo ne
darė.

Kaimietis.

Albina Depsiūtė Baigė 
Special; Kursų

Pereitą penktadienį d. Al. 
Depsiūtė užbaigė Parsons Art 
Mokyklos šešių savaičių kur
są, kuriuo specializavosi In
terior Decoration. Pavasarį ji 
baigė toj pat mokykloj tapy
bos, braižybos ir abelnai me
no mokslą su geru atestatu ir 
rekomendacija vienos • turtin
gos 5th Avenue krautuvės vi
daus dabintojos darbui, dėlei 
kurio ji ir matė reikalinga 
imti šį specialį kursą.

Rep.

Medžioja Kūdikių Vilioklius
Po Paulos Magagnos bruta- 

liško nužudymo per lytinį iš
gamą, pradėta plati medžiok
lė ant visų nužiūrėtų kūdikių 
žaginime ir viliojime.

Ketvirtadienį Bronx teisme 
išaiškinta, kad Sam deMateau, 
56 metų, ir Henry Harris, 64 
metų, atsiviliodavo į garadžių 
9-12 metų mergaites. Iki šiol 
tokių mergaičių sužinota de
vynios.

Už prasižengimus moraly
bei Paul Neira, 36 m., 155 
Herkimer St., nuteistas nuo 5 
iki 10 metų. Kiti penki vyrai, 
iš įvairių didmiesčio dalių, su
laikyti po kaucijomis nuo 
$1,000 iki $20,000 kiekvienas.

Už $200 Sudegino Du 
Žmones ir Turtą

Penktadienio rytą vėl sude
gė gaisrinių slastų namuose 
du darbininkai dėlto, kad ten 
nebuvo gaisrinių laiptų. Jų 
įdėjimas būtų kainavęs $200 
ir laiptų yra miesto įstatymais 
reikalaujama, bet namas yra 
nuosavybė Gael Holding Kor
poracijos, tad niekas nedarė 
į ją spaudimo išpildyt įstaty
mą. Koks mažiukas, pavienis 
namo savininkėlis būtų turė
jęs pataisyt.

Nelaimė ištiko 6 vai. ryto, 
5 aukštų name, 625 West End 
Ave. Gaisre žuvo Kenny, elek
tros kompanijos darbininkas, 
ir Sam Goldberg. Kiti 5 ap
degė ir prarado viską.

Namas, užsidegęs nuo suge
dusių elektros suvadų, ku
rias net Edison Co. rekomen
davus pakeist. Kaimynai gir
dėjo, kaip gaisro apsupti žmo
nės šaukėsi pagelbos, bet ne
sant gaisrinių laiptų negalėjo 
juos gelbėt.

kainą. Kadangi šventadieniais 
Čia maža automobilistų, tai 
galima tikėtis, jog kaina tam 
reikalui bus galima gauti la
bai prieinama, pigi, kur ir sar- | 
gas bus, iki pargrįšime iš Rye 
Beach.

Nors vaikai ant laivo užima 
tiek pat vietos, kai ir suaugę, 
vienok ekskursijos rengėjai 
pasirūpino padaryti vaikučiams 
mažesnę kainą už suaugusių. 
Jiems bilieto kaina į abi pu
ses tik penkiosdešimt centų, o 
suaugusiems, perkant iš anks
to, vienas doleris.

Kadangi dabar laikas kaip 
tik patogus ant vandens plau
kioti, taipgi ir maudytis, pa
tartina kiekvienam, be jokio 
išsisukinėjimo, rengtis visais 
galimais būdais dalyvauti šioj 
ekskursijoj. Užtikrinu, jog bū
site patenkinti. . .

A. Gilmanas.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
D

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Tarp Lietuvių Kardinolas Susirgo

TDA Susirinkimas
Tarptautinio D a r b i n inkų 

Apsigynimo Lietuviu 17-tos 
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadieni, rugpiūčio 18. 7 :30 v. 
vakaro. Nariai skaitlingai da
lyvaukite šiame susirinkime ir 
naujų nariu atsiveskite prira
šyt prie TDA.

Dabartiniu laiku eina smar
kios kovos už paliuosavimą 
Tom Mooney, 5 , Scottsboro 
jaunuolių, ir paliuosavimas vi
sų politinių kalinių priklauso 
nuo visų, todėl ir mes, lietu
viai, turime pasmarkinti veiki
mą. Mes taip pat privalom 
darbuotis, kad nugalėt reak
ciją, pastatyt darbininkų ju
dėjimą ant aukščiausio laips
nio, išgaut trumpesnes darbo 
valandas ir geresnes algas.

A. Mureika.

Drg. A. Stripeika Sugrįžo
Šiomis dienomis sugrįžo iš 

Chicagos d. A. Stripeika, 
“Laisvės” vajininkas. Jis ten 
atostogavo. Greit tilps “Lais
vėje” jo įspūdžiai.

Išvyko Atostogoms
LDS Centro sekretorius J. 

Siurba išvyko atostogoms. Su
grįš šeštadienį ar sekmadienį.

“Laisvės” ekspeditorius, d. 
G. Kuraitis taipgi paėmė sa
vaitę laiko atostogų. Jis tur 
būt vyks į Conn, valstiją.

Sugrįžęs iš atostogų d. P. 
Šol omskas nusiskundė, kad 
kasdieniniai lietūs sugadinę 
vakaciją.

Pasarga važiuojantiems — 
apart “shorts”, įsidėkite ir 
guminius ilgais aulais batus, 
kad galėtumėt su garniais 
lenktyniuot po balas.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Jurgio Draugystes antras

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

me-šv.
tinis piknikas bus 22 d. rugp. (Aug.) 
Dexter Park, Elderts Lane stotis, 
Woodhhaven. širdingai kviečiame 
visą Brooklyno ir apielinkčs lietuvių 
visuomenę skaitlingai dalyvauti šia
me piknike. Rengėjai.

(192-194)

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą

r mm mm mm mm mm mm mm tat mm mm w mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Ridgewoodieciai V i ž lians- 
kai, 135 St. Nicholas Avenue, 
šeštadienį išvyko apsilankyti 
Shenandoah’ryje pas savo gi
mines. Vienok išvažiuodama 
P. Vižlianskienė reporteriui 
užsakė: “Būtinai palaikykite 
mano šeimynai nors tris eks
kursijos bilietus. O jei atva
žiuos mano svečiai, kurių lau
kiu iš Worcesterio, užsisaky
sime daugiau.”

Jų sūnus Antanas, jaunas 
advokatas, jau gerokas pus
metis, kaip sąvystoviai užsi
ima advokatūra. Pereitą žie
mą atidarė savo raštinę 16 
Court St., Brooklyne. Jam ge
rai sekasi.

George Dorilat Serga
Susirgo George Dorilat, 

Daktaro Martin Liuterio Drau
gystės narys. Randasi sa
vo namuose. 107-48 116th St., 
Richmond Hill. Serga gana 
sunkiai gerklės liga. Liuterio 
Draugystės nariai, taip pat ki
ti draugai ir pažįstami prašo
mi ii anlankyti.

Henry Ungurath, D-tės Sek.

Triiu metu mergaitė tąno 
kritiškai užgauta žaislinio 
traukinėlio Rockaway pajūryj.

Taikėsi užeit pas česnus. 
kurie užlaiko Chester’s aiskry- 
mine ant Grand St. nrie Gra
ham Ave. Skundėsi, kad labai 
daug turi dirbt, nors dirba 
natvs trvs ir iau turi 5 sam
dinius. Ju ištaiga nauja, dar 
nėra metų, kain atidarė.

Pas masnethįečius Zablac- 
kus npreitn savaite viešėio 
jaunuolė Bl an cho Kaiinajtė. 
TTp] ori Kfi nn a itog-'Z » M n rkiones 
laimiausia sesutė iš Mahanov 
C’ty, Pa. Viešnia išvyko na
mo sekmadienį.

Rep.
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“Laisvei0 ofise bi kada garima 
gauti šiuos užsieninius 

laikraščius:

“Raudonasis Artojas”
Iš Sovietų Sąjungos

Kairia už egzempliorių 3c.
•

“Liaudies Balsas”
Iš Kanados

Kaina už egzempliorių 5c.
•

Vietinis
“Daily Worker”

Kaina už ekzempllorių 3c

Per audrą ir lietų ambulan- 
sas pargabeno iš Sullivan Ap
skričio kardinolą Patrick 
Hayes, kuris, nuvykęs atosto
goms Šv. Juozapo Sanatorijon, 
susirgo viduriu liga. Kardino
las turi arti 70 metu amžiaus. 
Jis skubinta parvežt, kad at
sitikime sunkesnės ligos gau
tų geriausią žemišką medici
nos priežiūrą, kurios nėra 
tenai. Jo sveikata taisosi.

I ..........

Drg. K. Depsas dar vis ran
dasi sanatorijoj, bet jau žy- 
niiai stipresnis, šeimyna tikisi, 
kad pabuvojęs per vasara ty
rame ore ir ramioj aplinku
moj pilnai atgaus spėkas.

Staten Islando pajūryje pra
žuvo 4 metu mergaitė Joan 
Kuleba, kuri čia viešėjo pas 
tetą. Bijodama, kad Joan ga
lėjo patikt Paulos Magagnos 
likimas, teta susirgo, randasi 
gydytojo priežiūroj.

NAUJIENA
Tiesą kalbant, kairioji lie

tuviu sriovė nėr turėjus New 
Yorko apylinkėj per paskuti
nius penkiolika metu, o gal ir 
daugiau, jokio pasivažinėjimo 
laivu, nors, taip sakant, ant 
vandens gyvename. Iš tos prie
žasties esu mates dauo-eli pa
žįstamų einant pasivažinėti 
ant tų laivukų, kur tik plau
kioja New Yorko miesto pa
kraščiais, nemažai už tai užsi
mokant, pažvelgus į kelionę. 
Mat, žmonės mėgsta vande
niu paplaukiot, pavažinėt.. .

Ir kodėl neplaukioti laivu, 
kada tas taip patenkina jaus
mus. . . Palyginus su miesto 
dulkėtomis ir gazolino prirū- 
kusiomis gatvėmis, laivu pasi
važinėjimas ant vandens yra 
malonus ir žavėjantis dalykas. 
O jeigu tokį pasivažinėjimą 
galima atlikti organizuotu bū
du, tai tas dar geriau.

Lietuviai darbininkai visuo
met rūpinasi savo spauda —ta 
spauda, per kurią jie gali pa
sikalbėti apie savo darbinin
kiškus reikalus. Tačiau jie ne 
visada vien -tiesioginiai ima iš 
savo kišenio pinigus ir tam 
rėikalui duoda. Jie dažnai sy
kiu ir pasilinksmina ir gau
siai paremia savąją spaudą.

Jie dažnai ir labai dažnai 
rengia vasaros metu piknikus 
tam reikalui. Vienok tas pat 
dalvkas, kai barščiai’ tris syk 
į dieną, pakyrėta, atsibosta.. . 
Iš tos priežasties, tūlais lai
kais, priseina ir pramogas pa
keisti.

’šiemet ALDLD 2-ras Aps-

kritys sumanė turėti laivu ek
skursiją į Rye Beach, rugpjū
čio 22 d., spaudos naudai. Tai
gi čia ir naujiena, taigi čia ir 
pakeitimas tų paprastu pikni
kų, kai tų paprastų barščių, 
kuo nors nauju, kurio, kaip sa
kiau. New Yorko apylinkėj 
labai senai neturėjome.

Kaip jau geras laikas ma
tome iš skelbimų, mes turime 
paėmę gan gera laivą tam rei
kalui : gali sutilpti arti poros 
tūkstančių važiuotojų. Laivas 
prirengtas ir apsaugotas viso
kiais moderniškais įtaisymais 
nagai valdžias inspekcijos rei
kalavimą. Taipgi yra graži 
vieta su tinkama padlaga šo
kiams. Yra nemažas ir ba
ras. kur patys ekskursijos ren- 
gėjai pardavinės gėrimus. 
Valgiu vieta taingi gera, kur 
bus galima patenkinti visus 
natarnavimns. Valgius gamins 
brooklynietčs. tai galima ti
kėtis. iog visų išalkusiu no
rai galės būti patenkinti. . .

Muzika šokiams bus per vi
sa kelionės laiką, todėl tie, 
kurie mėgsta Šokti, galės pri
sišokti iki sočiai. O atviram 
nre. ant vandens, ir šokti bus 
dikčiai smagu.

Tačiau bus ir tokio svieto, 
kurie nemėgsta šokti arba 
Jaučiasi porseni tam tikslui. 
Tiems bus labai puikios vietos 
sėdėjimui ir pasikalbėjimui. O 
kas nežino mūsų, newyorkie- 
čiu, iškalbuma? Mums tik rei
kia vietos, o mes kalbame be 
galo ir krašto. Gi ant laivo 
k«in tik tinka vieta pasikalbė
jimui ir pasiplenėiimui. nes 
niekur nuo io nepabėgsi. Bet 
kada esi atvirame ore ir tarp 
pažįstamų ir gerų draugu, tai 
nesinorėtu niekur ir bėgti.

Nors paiūrvs panašus pajū
riui visur, tačiau Rye Beach 
vra žinomas kaino geriausia 
ir švariausia, patogiausia vie
ta maudytis. Kadangi mes visi j 
mėgstame maudytis, tai ge- j 
resnės ir priimnesnės vietos 
nerastume niekur tam tikslui, 
kai šis pajūrys. Kad tuomi 
būsime patenkinti, užtikrinu.

Ekskursijos laivą pasiekti 
lengva iš visos New Yorko 
apylinkės. Kas nežino Wall 
Stryto? Ne tik visi newyor- 
kiečiai jį žino, ale, rodosi, ir 
visas svietas. Atvažiavus į 
New Yorko down-town, apie 
City Hall, bile ko klausi ir 
pasakys ir parodys, kur Wall 
St. Nuo Brooklyno pusės, ant 
East River randasi prieplau
ka, iš kur ekskursijos laivas 
išplauks.

Palyginant, šiais .laikais 
gelžkeliu važinėjimas gan pi
gus. Už kelioliką centų iš 
visos New. Yorko apylinkės 
galima pasiekti Wall St. Bet 
jeigu atsirastų ir tokių priete- 
lių, kurie niėgtų geriau atva
žiuoti savo, automobiliu iki lai
vo, 'tai ir tas labai patogu: 
keliai iš visur čia sueina.

Su palikimu automobilio 
nėr ko baugintis. Mes steng
simės-gauti patogiausią vietą

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Ethel Petraitis, kuri 

gyvena Brooklyne, prašau jos pa
čios atsiliepti į šį pajieškojimą arba 
jei kas žinodamas jos antrašą man 
praneš busiu dėkinga. Stasė špakaus- 
kienė, 26 Irving Ave., Brooklyn, N.Y.

(191-193)

Dr. Herman Mendlowitz
88 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

MATEUŠAS SIMONA VICTITS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM 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. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

417 Lorimer St.

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Rytd iki Vėlai Vakaro

Brooklyn,. “Laisvės” Name

IRU-EMBER COAL COMPANY 1 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) -

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

• k
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. 
y

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Pareamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

I Clement Vokietaitis Į
LIETUVIS ADVOKATAS

> 50 Court Street :
Tel. Triangle 5-3622 į 

į Brooklyn, N. Y. f

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

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 jvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion StM kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir'Chauncey stočių BMT Line 

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

FRANK DOMIKAIČIO 
RESTAURACIJA

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

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-3770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimam*.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Angliy Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

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