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Krislai
Remtina Pramoga.
Kad Nepamirštumėme.
Senio Norris Rimti 

žodžiai.
Barbarai.
Socializmo žemė.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o IŠlaimėsit 
Pasaulį!

Liepos 23 ir 24 dienomis 
Montelloj įvyks Massachusetts 
valstijos lietuvių komunistų 
piknikas. Tai bus didelė, šau
ni pramoga. Tai bus devynių 
chorų kontestas.

Visi draugai privalo pasi
darbuoti, kad šis piknikas išei
tų visapusiai pasekmingas.

Ar žinote, draugai, kad mes 
taip užsivertėme visokiais rei
kalais, jog pradedame pa
miršti šelpimą Lietuvos politi
nių kalinių ir jų šeimų ? Lie
tuvos Draugų Komitetas labai 
mažai aukų begauna.

Betgi tai mūsų didelė, šven
ta pareiga. Lietuvos fašistinė
se bastilijose draugams para
ma reikalinga.

Apal\t visų didelių reikalų, 
nepamirškime Lietuvos drau
gų.

Jungtinių Valstijų senatorius 
Norris, iš Nebraska, sulaukė 
77 metus amžiaus. Bet dar 
drūtas senis.

Savo gimimo dienos proga 
Norris kalbėjo apie svieto pa
dėtį. Jis neapkenčia fašizmo. 
Jis mano, kad reikės karo fa
šizmo nušlavimui.

Sako Norris: Ar tik nebū
tų geriau, jeigu dabar Jungti
nės Valstijos, Anglija, Franci- 
ja, Sovietų Sąjunga ir čecho- 
slovakija susivienytų ir gink
lais nušluotų nuo žemės pavir- 
šio šį žmonijos prakeiksmą?

Liepos 9 d. miestelio Arabi, 
Ga., chuliganai pačiupo negrą 
John Dukes, 60 metų amžiaus 
senį, pirma apšaudė, o paskui 
sudegino. Pikta ir baisu. Tie 
barbarai daro gėdą visai Ame. 
rikai.

Walter Duranty vėl nuvy
ko Maskvon ir iš ten rašo ko
respondencijas. Liepos 12 die
nos korespondencijoje jis sa
ko : “Rusija yra žemė pro
greso, jaunystės ir vilties.” 
Tuo šiandien negali didžiuotis 
jokia kita šalis pasaulyje.

Duranty bando daug ob- 
jektyviškiau žiūrėti į socializ
mo žemę, negu Denny, kuris 
ilgoką laiką buvo New York 
Times’o korespondentu Mask
voje. Denny simpatijos yra 
trockistų ir baltagvardiečių 
pusėje.

Dar nežinia, ar jį “Times” 
atšauks, kai Duranty vėl at
sidūrė Maskvoje, ar paliks ten 
Amerikos žmones nuodyti 
prieš Sovietus.

Japonijai karas Chinijoje 
kaštuoja kasdien po penkis 
milionus dolerių.

Anglija kasdien išleidžia po 
penkis milionus dolerių didini
mui ir gerinimui savo apsigin
klavimo.

Prezidentas Rooseveltas ne
snaudžia. Jis baudžia tuos, 
kurie kongrese pasirodė pro
greso ir Naujosios Dalybos 
priešai. Tai jis daro važinė
damas su prakalbų maršrutu.

Ir gerai Rooseveltas daro, 
kad vanoja kailį tiems reakci
onieriams. Šio rudens rinki
mai daug reikš Amerikos žmo
nių gerovei.

“Laisvės” redakcija vėl ga
vo pluoštą raštų iš Šiaulių ka
lėjimo nuo politinių kalinių. 
Juos greitai skaitysite “Lais
vėje.”

Gavome taipgi trečią laišką 
iš Arabijos nuo lietuvio, kuris 
tarnauja Francijos Užsienio 
Legione.

Drg. Zaldokas, “Vilnies” 
gaspadorius, rašo apie Chica-
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Slaptą Ištikimybės 
Prisieką Hitleriui

New Yorko Apskrities Prokuroras Smerkia Hitlerininkus 
Už Nazišką Sveikinimą Jungtiniu Valstiją Vėliavos

Riverhead, L. I., N. Y.— 
Prisiekdintųjų teismas, pa
svarstęs tik 15 minučių, at
rado kaltais šešis nazius, di
rektorius hitleriečių stovyk
los Yaphanke, Long Islan
de, ir apskrities teisėjas L. 
B. Hill visus šešis nuteisė 
po $500 užsimokėti ir po 
vienus metus kalėti. Paskui 
penkiem suspendavo kalėji
mo bausmę. Bet šeštas, Er
nest Mueller, kaipo vyriau
sias vadas-pirmininkas Ya
phank Vokiečių-Amerikie- 
čių Kolonizavimo Sąjungos, 
tapo pasiųstas kalėjimam

Be to, pati jų sąjunga nu
bausta $10,000, ir jeigu ji 
per 10 dienų nesumokės pa
baudos, tai bus paimta į ap
skrities vyriausybės rankas.

Toks sprendimas prieš 
tuos nazius padarytas todėl, 
kad jie sumindžiojo New 
Yorko valstijos įstatymą, 
kuris reikalauja, kad val
diškai įsiregistruotų nariai 
tokių organizacijų, į kurias 
jie priimami tik po prisieką.

Tie naziai prisiekė aklai 
būt ištikimi Hitleriui ir vi
siem iš aukšto paskirtiem 
vadam ir šventai pildyt vi
sus jų įsakymus, bet neįsi
registravo, kaip kad reika
lauja N. Y. valstijos įstaty
mas.

(Prisieką yra žodis žodin 
tokia pat, kaip Vokietijos 
nazių.)

Yaphank stovyklos sąjun- 
gon buvo priimami tik tie, 
kurie jau buvo įstoję į na
zių Vokiečių - Amerikiečių 
Bundą (sąryšį).

Prieš kaltinamuosius liu
dijo Willy Brandt, pirmiau 
buvęs hitlerinis smogikas 
Vokietijoj, o paskui įstojęs 
į nazių Bundą Amerikoj, 
kaip jis sako, “tik sužinot 
slaptybes” amerikinių hit
lerininkų. Buvo ir daugiau 
liudytojų, kurie parodė, jog 
kiekvienas kandidatas, įsto
damas į Bundą, būtinai turi 
prisiekti Hitleriui ištikimy
bę.

Nazių advokatas W. I. 
Karle grubi joniškai plūdo 
liudytojus, kol teisėjas jį su
stabdė.

Teismas Atmeta Hitlerį 
kaip “Amerikos Gelbėtoją”

Prokuroras - kaltintojas 
Henry su pasipiktinimu at-

gos dienraščio sunkmetį. Jis 
sako:

“Birželyje turėjome mokėti 
apie $1,200 už popierą. Mo
kėjome $1,000. Birželio 26 d. 
turėjo būti Detroite ir Cleve- 
lande spaudos piknikai, bet 
lietus neleido. Vilniai mažiau
sia padarė nuostolių apie $1,- 
000.”

Aišku, kad dienraščio padė
tis yra sunki. Mes privalome 
ateiti vilniečiams talkon. 

metė nazių tvirtinimus, būk 
Hitleris esąs Amerikos “gel
bėtojas” (nuo “raudonų
jų”). Prokuroras, raginda
mas džiurę pripažint tuos 
nazius kaltais, sakė: “ne
būkite tik pusiau - ameriko
nai,’ bet “įdėkite savo var
dus į istoriją, kaipo žmonės, 
kurie sulaikė ‘dočmanus’ 
nuo naziško sveikinimo Am- 
erikos vėliavos!”

Teisėjas Hill patvarkė ap
skrities prokurorui, kad tei
smo dokumentus ir parody
mus perduotų centralinei 
Jungtinių Valstijų valdžiai, 
idant jinai galėtų daryt to
lesnių tinkamų žingsnių 
prieš nazius.

Advokatas Ray P. Mona
han, komandierius Sužeistų 
Pasaulinio Karo Veteranų 
New Yorko valstijoj, keti
na per bendrus amerikiečių 
ex-kareivių organizacijų su
važiavimus p a s i d a r buot, 
kad ir kitos valstijos išleis
tų panašius įstatymus prieš 
nazius, kaip New Yorko 
valstija.

Japonai Oro Bombomis Už
mušė bei Sužeidė Apie 500

Civilių Chiną Wuchange
Hankow, liepos 13.—Ke

liolika japonų lėktuvų bom
bomis nužudė bei sužeidė 
apie 500 chinų, daugiausia 
nekariškių, Wuchang mies
te, antrapus Yangtze upės 
nuo Hankowo.

Jie bombardavo ir ameri
kiečių šv. Hildos misijos 
mergaičių mokyklą, nors 
virš jos buvo iškelta Ame
rikos vėliava, 50 pėdų ilgio 
ir 25 pėdų pločio. Viena 
bomba apardė misijos vir
šininko namą.

Chinai Atmušė Japonus Nuo 
Kiukiang Miesto

Shanghai, liepos 13.—Chi
nų artilerija ir lėktuvai at
mušė ir sustabdė japonus 
už 7 mylių į rytų pietus nuo 
Kiukiango, Yangtze upės 
prieplaukos miesto, už 142 
mylių nuo Hankowo, Chini- 
jos laikinosios sostinės.

Chinai Kiukiange prakalė 
mūrų sienose skyles ir prie 
jų sustatė kulkasvaidžius 
ir kanuoles pasitikt priešus, 
kai jie čia ateitų.

TEISIAMI 195 FRANCO 
ŠNIPAI MADRIDE

Madrid.—Ispanijos Liau
dies Teismas tardo 195-kis 
asmenis kaip generolo 
Franco šnipus. Prokuroras 
reikalauja mirčia nubaust 
32, o kitus įkalint 10 iki 20 
metų.

Washington. ■— Sovietų 
valdžia per ištisus mėnesius 
bendradarbiavo su ameri
kiečiu lakūnu Howardu 
Hughes’u, besiruošiant jam 
skrist per Atlantą, vakarinę 
Europą, į Maskvą, o iš Mas
kvos per Sibirą, Alaska ir 
Kanadą atgal į New Yorką. 
Tuo tarpu Sovietai priren
gė visus galimus saugumus 
ir patogumus Hughes’o lė
kimui per Sibirą; bet visa 
tai buvo laikoma stebėtinoj 
slaptybėj, kaip rašo New 
York Times koresponden
tas.

Sovietiniai specialistai, be 
kitko, priruošė ir išanksto 
išsiuntė jam rinkinį tiksliai 
suderintų raidžių ir nume
rių, kuriais Hughes galėtų 
lengvai susikalbėti su rusais 
radio operatoriais ant že
mės; pavyzdžiui:

“15-BU-S-20-18-N-E” rei
škia: “Skridimo ‘lubos’ 150 
metrų; debesiai su protar
piais ir būriai lietaus; ma
tymas 20 kilometrų; vėjo 
greitis 18 kilometrų; vėjas 
iš šiaurių-rytų.”

Maskvoj ir Omske Hug- 
hes’ui ir keturiem jo bend
ram lakūnam įteikta oro 
mapos, nurodančios oro są
lygas per 36 valandas iš
anksto. Oro atspėjimui pa
naudota daviniai iš vadina
mos didžiosios “oro virtu
vės”, kurią Sovietai įsteigė 
tolimajame šiauriniame šal
čių ruožte.

Pranešimai apie orą pa
pildomi nuolatiniais patai

4,000 Darbininkų Prašė 
Roose veltą Vėl Kandi- 

datuot į Prezidentus
Puelbo, Colorado.—Stap

telėjus čia prezidento Roo- 
sevelto traukiniui, jam bu
vo įteiktas 4,000 darbinin
kų raštiškas prašymas, kad 
Rooseveltas 1940 m. kandi- 
daduotų į Jungtinių Valsti
jų prezidentus trečiai tar
nybai. Tie darbininkai yra 
nariai Colorado Kuro, Gele
žies ir Plieno Darbininkų 
Kliubo.

Darbininkai savo prašy
me pareiškia, jog pati ša
lies gerovė ir taikos palai
kymas reikalauja, kad Roo
seveltas vėl būtų išrinktas.

Prezidentas, kalbėdamas 
nuo traukinio platformos, 
pabrėžė, kad centralinė val
džia turi rūpintis plačiai
siais visos šalies reikalais. 
Tuom jis atsakė politikie
riams, kurie šaukia “tau
pyt šalies iždą,” o bedar
bius ir kt. palikt atskiroms 
valstijoms bei miestams.

LIAUDIEČIAI DINAMI
TĄ VO FAŠISTŲ ŠTABĄ
Hendaye, Franc.—Būrelis 

Ispanijos respublikos milici
ninkų naktį dinamitu ardė 
fašistų karo štabą Mosqu- 
erueloj, už 35 mylių į rytus 
nuo Teruelio.

symais, duodamais bent 
kartą kas valandą. Jie per 
radio telefoną perduodami 
skrendantiem lakūnam.

Į visus punktus, kur galė
tų prisieit lėktuvui nusileis
ti, išsiuntinėta smulkmeniš
ki Hughes lėktuvo planai 
(blue prints) geriausiem 
mechanikam, kad jie išank
sto būtų prisirengę pataisyt 
lėktuvą, jeigu bet kuri jo 
dalis sugestų.

Suorganizuotos visos So
vietų radio stotys, kad la
kūnai nuolat galėtų radio 
telefonu kalbėtis su jomis. 
Palikta laisvi oro bangų ke
liai, kad lakūnai bile minu
tę galėtų telegrafiniais žen
klais bei gyvu žodžiu susi- 
žinot su žeme. Sovietinės 
radio stotys nuolat duoda 
lėktuvui nurodymus, kur jis 
randasi, kokia kryptim 
skrenda, kokie kalnai ar 
miškai yra priekyje ir tt.

Sovietai buvo išanksto 
parūpinę šiem amerikie
čiam lakūnam net ameriko
niškų valgių pusryčius Mas
kvoj, bet Hughes pasirinko 
rusiškus pusryčius.

Hughes Skrido Sovietinio 
Lakūno Keliu

Maskva. — Amerikietis 
Hughes per Sibirą skrido 
tuo pačiu keliu, kuriuom 
sovietinis lakūnas Kokkina- 
ki birž. 29 d. atskrido 4,800 
mylių,-be sustojimo, iš Mas
kvos i -Vladivostoką, v v

Suimtas Vaikvagis, Ku
ris Nužudė Mattsonu- 
ką ir Sniege Palaidojo
Tacoma, Wash.—Areštuo

tas Frank Olson, 32 metų, 
prisipažino, kad jis 1936 m. 
gruodyje pagrobė iš namų 
Charlesą Mattsoną, 10 metų 
berniuką, Tacomoj, Wash
ington valstijoj; pasmaugė 
jį, dar sudaužė vaikui gal
vą, peiliu jį subadė ir pa
laidojo po sniegu krūmuose.

Už dviejų savaičių po pa
grobimo, buvo atrastas vai
ko kūnas nuogas krūmuose 
ant sniego arti Everett 
miesto. Olson sako, kad, 
turbūt, jo sėbras atkasė kū
ną. Jis įtaria ir kelis kitus 
asmenis kaip tos piktada
rystės bendradarbius. Bet 
kai kuriais klausimais pai
niojasi.

Už vaiko sugrąžinimą bu
vo reikalaujama $28,000 va- 
duotpinigių.

Jieškos Hitlerio Laivo, Din
gusio su 60 Kadetų

Dunedin, New Zealand.— 
Išnaujo bus j ieškoma Vo
kietijos laivo “Admiral Kar- 
pfanger”, kuris nuo kovo 1 
d. nežinia kur dingo su 60 
nazių kadetų, karinės laivi
ninkystės studentų.

Dienraščio XX

Amerikiečiai Lakūnai 
Skrenda iš Sibiro į 
Fairbanks, Alaską

Jeigu Jiem Viskas Seksis, Kaip iki Šiol, Tai Šį Ketvirtadienį 
Jie Jau Būsią Jungtinėse Valstijose

Maskva, liepos 13.—Ame
rikietis lakūnas Howard 
Hughes su savo bendrais 
keturiais orlaivininkais iš
skrido iš Jakutsko Sibire 
8:01 vai. iš ryto (pagal va
sarinį New Yorko laiką) ir 
lekia į Fairbanks, Alaska, 
už 2,457 mylių nuo Jakut-s- 
ko.

(Šiuos žodžius berašant, 
jie yra šimtus mylių nuskri- 

įdę nuo Jakutsko į rytus lin- 
‘kon Alaskos.)

Oras pirmojoj kelionės 
pusėj buvo geras, bet jis 
toliau pablogėsiąs, kaip sa
ko Maskvos oro biuras.

Iš Maskvos amerikiečiai 
lakūnai nuskrido 1,380 my- ; 
lių į Omską per 7 valandas 
ir pusę, o iš Omsko nulėkė 
2,158 mylias į Jakutską per 
10 valandų ir 31 minutę.

Nuo pakilimo iš New 
Yorko 7:20 vai. sekmadie
nio vakare jie per 57 valan
das ir 48 minutes nuskrido 
8,911 mylių. Vidutiniai ilsė
josi tik po porą valandų

N. Y. Konstitucinio Suvažia 
vimo Tarimai Apie Loterijas 
Ir Šnipavimą Per Telefoną

Albany, N. Y.—Konsti
tucinis New Yorko valsti
jos suvažiavimas nubalsavo 
ir naujoj konstitucijoj už
draust loterijas ir kitokias 
“gemblerystes”, ir priėmė 
New Yorko apskrities pro
kuroro Dewey’o patarimą, 
kad leistų naudot kriminali
nėse bylose žinias, kurias 
detektyvai nugirsta per te
lefoną, prijungdami šaluti
nes vielas prie , tų telefono 
linijų, kuriomis kalbasi as
menys surišami su tokia by
la.

Bet dar tikrai nežinoma, 
ar loterijų uždraudimas bus 
galutinai įdėtas į naująją 
valstijos konstituciją.

kiekvieną parą.
Jeigu viskas gerai seksis, 

tai lakūnai tikisi šį ketvir
tadienį sugrįžt į Bennett 
lėktuvų aikštę New Yorke. 
Tuomi jie trimis dienomis 
pralenktų rekordą pirmes- 
nio amerikiečio lakūno Wi
ley Posto, kuris skrido maž 
daug tuo pačiu keliu. Nuo 
Jakutsko, Sibire, 'iki New 
Yorko liko dar 5,837 mylios.

Omske ir Jakutske ame
rikiečius lakūnus pasitiko ir 
labai gražiai priėmė Sovie
tu valdininkai, ir karštai 
sveikino didelės minios žmo
nių.
Į Jakutską jie atskrido 5:08' 

j vai. iš ryto (pagal Now Yor
ko laikrodį), o po 2 valandų 
ir 53 minučių vėl pakilo.

Lėkimas iš Jakutsko į 
Fairbanks, Alaska, laiko
mas pavojingiausiu — per 
plačius tyrus ir marias.

Visa ši amerikiečių oro 
kelionė būsianti 14,676 my
lios.

Vyriausias lakūnas H. 
Hughes, lėktuvo savininkas, 
yra fabrikanto sūnus, sako
ma, “vertas” 17 milionų do
lerių; vyras gražus, bet la
bai nedrąsus su žmonėmis; 
paprasto būdo; dažnai vai
kščioja “susivėlęs”, nepra
šytais drabužiais, ir paniręs 
orlaivininkystės užsiėmi
muose ir klausimuose.

Italai Peraiškiai Giriasi 
Laimėjimais Ore

Roma. — Italijos valdžia 
skelbia, kad jos lakūnai Is
panijoj nušovę žemyn 580 
respublikos orlaivių; bet, 
girdi, iš italų pusės težuvę 
tik 129 lakūnai ir 21-nas pa
kliuvęs į nelaisvę; tarp už
muštų italų esą ir 56 jų ofi- 
cieriai.

Bet mussoliniečiai ne
paduoda nė vieno žuvusio 
lėktuvo iš savo pusės. Ant
ra, visus pašautus respubli
kinius orlaivius jie perdaug 
smulkmeniškai paskirsto į 
rūšis. Taigi visas tas jų pra
nešimas skamba kaip dirb
tinas ir klastingas.

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, jog per metus 
teks išleisti $2,649,350,000 
bedarbių šelpimui. Iš antras 
pusės, biznio ir pramonės 
nupuolimas mažina sumą 
gaunamų taksų; todėl nuo 
dabar iki 1939 m. vasarai 
šalies iždas turėsiąs apie 
$3,984,887,600 nepriteklių.

Liaudiečiy Lakūnai Puikiai 
Atliko Savo Pareigą

Barcelona, Ispanija.—Di
deliame oro mūšyje virš Sa
gunto respublikos bombi- 
ninkai nugalėjo ir šalin nu
vijo greituosius fašistų lėk
tuvus, atskridusius bombar- 
duot tą miestą.

Paskui keli būriai respu- 
blikiečių orlaivių per valan
das bombomis taškė ir kul- 
kasvaidžiais skynė fašistus 
jų fronto linijose ir padarė 
priešams didelių nuostolių.

Respublikiečiai priešorlai- 
vinėmis patrankomis pri
vertė greit pabėgt fašistų 
lėktuvus, kurie dviem atve
jais buvo atlėkę bombar- 
duot Barceloną.

ORAS
Šiandien gal bus lietaus 

su griaustiniu.—N. Y. Oro 
Biuras.
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Smarkiai Kritikuoja William 
Greeną

“Daily Workeris” išspausdino edito- 
■ rialą, smarkiai kritikuojantį p. William 
Greeną, Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentą. Dienraštis nurodo, kad tasai 
žmogus pastaruoju laiku, tarytum gau
damas algą iš stambiosios buržuazijos, 
išstojo prieš viską, kas tik pažangu.

Visiems žinoma, kad šių metų rinki
mai į J. V. senatą ir kongresą turės ne
paprastai didelės reikšmės visai mūsų 
krašto ateičiai. Todėl visi pažangesni 
žmonės daro viską, kad prie rinkimų ge
rai prisiruošus, kad juos laimėti. Laimė
jimas bus tuomet, jei į kongresą ir se
natą bus pasiųsta kuodidžiausias skai
čius pažangių žmonių, jei į valstijų vald- 
vietes bus pastatyta geri asmenys.

Ką tuo reikalu daro p. Green? Jis iš
sijuosęs darbuojasi už tai, kad rinkimus 
laimėtų reakciniai elementai. Štai pa
vyzdžiai: Ohio valstijoj p. Green remia 
reakcininką, streiklaužį esamąjį guber
natorių Davey. Conn, valstijoj jis remia 
reakcininką Lonergan, kurį Hartfordo 
ADF skyrius pasmerkė. Georgia valsti
joj Green remia reakcininką senatorių 
George. Texas valstijoj jis išstoja prieš 
pažangų kongresmaną Maverick ir re
mia open-šaperį Paul Killday.

— Tai tik keli pavyzdžiai tos reakcinės 
politikos, kurią p. Green šiuo tarpu pa
sinio jo vesti.

“Daily Worker” visai teisingai ragina 
visus Amerikos Darbo Federacijos na
rius pasisakyti prieš tokią savo prezi
dento politiką. Mes pilniausiai su ta nuo
mone sutinkame.

Amerikos Darbo Federacijos viršinin
kai neprivalo tarnauti stambiesiem kapi
talistam', bet turi eiti su visu pažangiuo
ju šio krašto judėjimu, su visais, ku
riems rūpi plačiųjų darbo žmonių sluogs- 
nių reikalai!

Kraštas Gerbūvio, Kraštas 
Progreso!

Nėra šiandien kito tokio krašto pa
saulyje, kuris darytų tokį milžinišką pro
gresą, kaip Sovietų Sąjunga. Tą pri
versta pripažinti net ir buržuazinė spau
da.

Tiesa, toji spauda pripažįsta šį faktą 
labai nenoriai ir tik retais atsitikimais.

Paimkim-N. Y. “Timesą”,—patį stam
biausi Amerikos buržuazijos organą. 
Kiek jame tilpo apie Sovietų Sąjungą 
prasimanymų! žmogus, tikėjęs toms ži
nioms, galėjo pamanyti, kad socializmo 
kraštas ne pirmyn, bet atgal eina. Tasai 
laikraštis, kaip ir kiti jam panašūs (pri
dedant trockistinę spaudą ir, iš dalies, 
menševistinę), rašė, kad* sušaudymas fa
šistų šnipų, susilpnino kraštą, susilpnino 
Raudonąją Armiją ir visą kraštą paver
tė į chaosą.

Bet štai tas pats “Times” spausdina 
savo korespondento Maskvoje, p. Daran
čio, pranešimą (žiūr. N. Y. “Times” iš

Japonai Dabar Visai Menkai 
Telaimi Prieš Chinus

liepos 12 d.) apie šių dienų bendrą padėtį 
Sovietų Sąjungoj. Viskas kyla neapsako- . 
ma sparta. Javų darbus šiemet, pasak 
jo, pasieks negirdėtai aukštą laipsnį; 47 
nuoš. javų bus suimta ne rankomis, bet 
kombainais,—mašinomis, kurios kartu 
pjauna javus ir juos kulia! Visur trak
toriai, visur mašinos ir žmonės jau iš
moko, kaip tas mašinas valdyti! Maskva 
—patsai gražiausias centrinis miestas 
pasaulyje. Raudonoji Armija stipri. 
Raudonarmiečiai, po to, kai buvo sušau
dyti fašistų šnipai—niekšai, įgavo dau
giau pasirįžimo ir pasitikėjimo savimi ir 
visa darbd liaudimi, žodžiu, visa padėtis 
pasidarė geresnė, šalis žygiuoja progreso 
keliu greitais žingsniais; tokis dalykas, 
kaip nedarbas, Sovietų Sąjungoj pamirš
tas. Visur stokuoja darbininkų.

Vadinasi, visos tos kalbos ir plepalai 
apie Sovietų Sąjungos “susmukimą” tik 
plepalais ir pasiliko.

Mes nuolat sakėme, kad panašiai bus. 
Tie, kurie netikėjo mums, bet tikėjo 
trockistams ir kitokiems Sovietų Sąjun
gos priešams, dar kartą skaudžiai nu
sivils.

Graži Žinia
Amerikoj šiuo tarpu veikia “Draugai 

Abrahomo Lincolno Brigados.” Tai orga
nizacija, kuriai rūpi padėti sugrįžti iš 
Ispanijos namon visiems amerikiečiams 
kovotojams už Ispanijos ir viso pasaulio 
demokratiją.

Kai ši organizacija sužinojo, kad 80 
amerikiečių kovotojų šiuo tarpu yra kan
kinami Franco koncentracijos stovyklo
se, tai nutarė pradėti rūpintis jų išlais
vinimu ir sugrąžinimu Amerikon. Ka
dangi Washingtono vyriausybė laikosi 
nuo to visko nuošaliai, tai ši organizaci
ja veikia savo iniciatyva ir jėgomis. Ji 
pareiškė valstybės departmental, kad pa
siruošusi apmokėti visus kelionės kaš
tus visų tų 80 kovotojų, bet vyriausybė 
turi pasirūpinti juos išlaisvinti.

Darbas nepaprastai gražus. Darbas 
svarbus. Kiekvienas demokratiniai nusi
statęs asmuo privalo šį “Draugų Abra
homo Lincolno Brigados” darbą parem
ti visomis išgalėmis!

Bendro Veikimo Idėja Stiprėja
Drg. V. Andrulis rašo “Vilnyj”:

\ Amerikos Lietuvių Kongreso konferenci
ja parodė, kad bendro visų progresyvių lie
tuvių veikimo idėja bręsta, stiprėja.

Cleveland© suvažiavime ir mes ir socia
listai vengėme kelti bent ką, kame mes ski
riamės. Buvo jaučiama, kad tas gali pažeisti 
bendrą veikimą.

Scrantone iškelta skirtumai ir plačiai dis- 
kusuota, bet rezoliucijos priimta vienbalsiai.

Tai pažymėtinas progresas.
SLA seime ta bendro veikimo, arba liau

dies fronto, idėja aiškiai matėsi. Sandarie- 
čiai ir tautininkai ne be pamato dėjo svar
bos ant tos ąpielinkės, tik nedakainavo reik
šmę liaudies fronto idėjos.

Dauguma delegatų iš tos ąpielinkės buvo 
ne socialistai ir ne komunistai, bet jie ėjo su 
progresyviu bloku, nes brangina liaudies 
fronto idėją.

Kunigų Seimas
Rugpjūčio 25 d., New York hotelyj, 

New Yorke, įvyks Amerikos lietuvių ku
nigų seimas. Reikia pasakyti, kad didelė 
lietuvių katalikų kunigų dauguma yra 
nusistačiusi reakciniai, tad ir šiame sei
me veikiausiai bus pravaryta viena kita 
rezoliucija prieš komunistinį judėjimą.

Pastaruoju laiku lietuvių katalikų ku
nigų kontroliuojama spauda pašėlusiai 
šmeižia komunistus. Gerai, kad mažai 
yra lengvatikių, kurie tiems jų melams 
patikėtų!

Kiukiango, o chinai iš- kową toliau į vakarus, 
sprogdino svarbiuosius pa
status Yangtze upės prie
plaukos srityj tenai, idant 
jais negalėtų pasinaudot ja
ponai, jeigu jie užims tą 
miestą. Dinamitu suardė ir 
du amerikinės Standard Oil 
Kompanijos pontoninius til
tus.

Chinų artilerija iš Huko- 
wo miesto priekalnių vis ne-

Hankow, liepos 12.—Nuo 
praeito šeštadienio iki šiol 
japonai labai mažai tepasi- 
grūmė artyn Kiukiango, ku
ris randasi už 135 mylių į 
rytus nuo Hankowo, laiki
nosios sostinės. Bet daugu
ma amerikiečių ir kitų sve
timšalių jau išsikraustė iš praleidžia japonų pro Hu-

Japonai praneša apie sa
vo laimėjimus Shansi pro
vincijoj. Jų orlaiviai vėl 
smarkiai bombardavo Kan
toną ir kitus chinų miestus.

Mexico City.—Per dviejų 
kaimų valstiečių susikirti
mą dėl nepasidalinamos že
mės Oaxaca valstijoj už
mušta 7 žmonės.
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Ispanijos respublikos gynėjai, paleisti iš karo 
fronto poilsiui, gelbsti farineriams nuimti javus.

i
% A 1

L* 
O

Brazilijos Padėtis Prie
Getulio Valdžios

Jau praėjo 5 mėn. 
lapkričio smūgio. Iki 
Getulis dar nepajėgė 
praktikon nors kiek savo paža
dėjimų. Visa ką jis bandė įgy
vendinti, davė neigiamas išda
vas. Jam tiktai pasisekė dar la
biau paaštrinti jau ir taip sun
kią mūsų šalies padėtį. Nereikia 
jau ir nei kalbėti apie baisų ki
limą kainos reikalingiausioms 
pragyvenimo reikmenoms, kaip 
ir apie kitas darbo masių pra
gyvenimo sąlygas. Šalis tebėra 
neapsakomoj krizėj ir dėkui 
“Naujos valdžios,” — ji visa 
įdėta į žalingus fašistinius rė
mus, — anti-liaudiškai politi
kai, šalis stumiama į skersgatvį 
be išeities.

nuo 10 
šiandien 
pravesti

neiš- 
buvo
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herojišką Ispaniją ir Japonija 
prieš kankinamą Chiniją. Šis 
kelias yra kovos kelias dėl įvy- 
kinimo Getulio pažadų palan
kių liaudžiai; kovos, kurios ne
galima skirti nuo reikalingo 
darbo demokratinių jėgų suvie
nijimui ir kurios savaime nu
ves fašistišką Vargo valdžią 
prie sugriuvimo dėl negalėjimo 
įeiti į visą to įvykinimo kelią 
dėl stokos paramos.

(Iš “Mūsų žodžio”)

liaudį, 
smūgis

vei.kla 
klausimą 

užsiima

Getulio Vargas lapkrityj pa
darė valdžios smūgį inspiruoja
mas totaiitariškų valstybių, ku
rioms, apart visko, jis pažymė
tinai pritaria, ypatingai Vokie
tijai. Tačiau nei politiškai, nei 
ekonomiškai visiškai neatsiekė 
savo troškimų. Tiesa, kad pir- ,__ „
mąjį savo užsimojimą — pratę-Į Anglijos, 
sti savo buvimą valdžios prieša
kyje, atsiekė, išniekindamas 
Tautą, neleisdamas rinkimams 
įvykti, panaikindamas demokra
tines laisves, įsteigdamas fašis
tinę diktatūrą, pravesdamas 
negirdėtą konstituciją, kaip 10 
lapkričio. Tuo tarpu negalėjo 
užgniaužti liaudies troškimų 
laisvės, negalėjo išvengti prieš- 
ginybių vienų, nepasitenkinimo 
kitų.

Patiktas su netikėtinumu ir 
paprastu atsinešimu, — išski
riant Komunistų Partiją, kuri

kos savo “realizacijai.”
Kavos problema tęsiasi 

sprendžiama. Pirmiausiai, 
žemės ūkio palengvinimas. Šis
palengvinimas padarė žymų 
plyšį Estadų kavos ūkio sąma
tos pąjamose. Kad užglostyt tą 
plyšį, Getulio sujudo padidinti 
muitus ant pardavimų ir inde
lių. šis muitų pakėlimas prieš 
pastatė naujus sunkumus, toj 

i prasmėj, kad dar labiau pakilo 
pragyvenimo išlaidos. Po to, tai 

. dar ne visa buvo, kas galėjo iš
spręsti kavos ūkio padėtį. Trū- 

. ksta svarbiausio — kredito, o 
jo Getulis neturi net nei kur 
jieškoti. Tiktai šalies biudžeto 
nedateklius yra vieno milijono 
k o n t ų (1.000.000:00P$000). 
Jieškoti pinigų Vokietijoj, su 
kuria Getulis palaiko kompen
suotų markių sutartį, — negali
ma, nes Vokietija neturi sau, o 
tuo labiau kitiems. Tai yra ki
tas Getulio negalavimas.

O jeigu valdžia ir prieitų pa
skolą iš S. A. Valstijų arba iš 

, Brazilijos situacija 
'pagerės tiktai jeigu mes leisi
mės naudojimui savo minerali
nius turtus, jeigu galėtumėme 
pakelti savo geležies išdirbystę 
ir savo sunkiąją industriją.

Bet tatai neatsiekiama fašis
tinio režimo rėmuose, kaip kad 
“Nauja valdžia,” nei kad ta 
nauja ekonomija būtų atiduota 
fašistinio imperializmo naudai, 
ypač Vokietijai. Reikia šią nau
ją ekonomiją kurti liaudies 

| naudai, kas galima atsiekti tik- 
į tai faktiškai demokratiško re- 
l'žimo rėmuose, užinteresuoto fi

dėjo visiškai nepritarti “Nau
jai valdžiai.”

Visi žino, kad Getulis 10 lap
kričio smūgį davė kartu su in
tegral i stų pagelba, kaip pro
vokatoriškų agentų. Tačiau, ka
da patys integralistai savo va
dų vedami laukė, kada jie bus 
pašaukti prie valdžios, pasirodė 
esą Getulio apgauti. Getulis su
tiko su “sigma” būti palaiko
mam valdžioje, bet pasidalinti 
su jais valdžia jokiu būdu nesu
tiko.

Išdava — integralistai perėjo 
prie dvigubo manevro. Kon
spiravo prieš Getulį — iš vie
nos pusės, o iš kitos — rėmė jį, 
nežiūrint, kad ir vienu ir kitu 
atveju konspiravo prieš 
Taip tatai integralistų 
nepersenai susmuko.

Dabar visa spaudos 
sukasi apie nazizmo 
šalyje ir pati valdžia
priemonėmis prieš nazių veiklą 
ir jų organizacijas šalyje.

Bet liaudies stovis nepakito. 
{Tęsiasi pragyvenimo brangu
mas, algos mažos, muitai tapo 
padidinti. Bendras troškimas.

S. Paulo, toliau nužengęs Es- 
tadas iš visos Sąjungos Estadų 
yra ryškus įrodymas, kokią kri
zę šalis jau pasiekė.

Bet nėra jau taip lengvas, 
kaip mano Getulis ir jo padėjė
jai, sustiprinimas “Naujosios 
valdžios.”

Nuo to momento, kada įvyko 
10 lapkričio smūgis, — daleis- 
tas dėka stokos proletariškų de
mokratinių jėgų vienybės, — 
Kompartija nesustojo nei vieną 
akimirksnį kovojusi dėl sugrio
vimo Vargo fašistiškos valdžios. 
Nuo to momento Kompartija 
nenustojo nurodinėti kelią ne- 
daleisti sustiprėti Getulio val
džią. šis kelias yra kelias visų 
demokratinių jėgų suvienijimo, 
visos liaudies vienybės, proleta
riato bendradarbiavimas su vi
somis srovėmis užintėresuto- 
mis taika, demokratija, brazi
liškos šeimynos sutaikymu, pir- 
mynžanga, gerove, tautos’ išsi
vystymu. Šis kelias yra kelias 
kovos dėl tautinio išsigelbėjimo 
programos, kuri apima nuo ma
žiausių proletariato reikalavi
mų, kaip tai: minimalė alga ar
ba algos pakėlimas,
įstatymų pritaikinimas, 
žinimas 
nuomos ir muitų numažinimas; 
iki didžiųjų nacionalinių reika
lavimų, k. t.: naudojimas mū
sų mineralinių turtų (petrolco, 
geležies, anglies ir tt.) su nacio
naliniais kapitalais; užbaigiant 
su reikalavimu grąžinti šalį į 
legalų režimą, efektyvaus užtik
rinimo liaudies laisvių be išim
ties; su suteikimu pilnos am
nestijos visiems susijusioms su 
demokratišku, nacionaliniu 1935 
m. judėjimu ir visiems nuteis
tiems bei įšdeportuotiems, su
grąžinimu tikrai demokratiškos 
konstitucijos, šis kelias yra ko
vos kelias prieš ginkluotus smū
gius, nesvarbu, koks jų pobūdis 
bebūtų, tuo labiau, kada daly
kas eina apie integralistinio, ge
riau tariant, nazistinio pobū
džio, smūgius (perversmus), 
kurie tiktai sudaro palankias 
aplinkybes išdavikiškiems įsi
veržimams, kaip kad Vokietijos 
ir Italijos fašizmas daro prieš

tolimas, 
kad jis

TOLIMAS GIMINĖ
—Pasakyk man, ar Pranai

tis jums giminė?
—Giminė, bet labai
—O man pasakojo, 

vedęs jūsų seserį.
—Taip.
—Tai kodėl sakai, 

limas giminė?
—Kad ir sesuo man 

giminė.
—Kaip tai?
—Nieko nepaprasto 

aš pirmasis kūdikis, o 
sesuo dvyliktas.

kad to-

tolima

nėra: 
mano

r

keletu kartų budino mases del ^raį liaudies gerove ir sveiku 
pavojaus fašistinio smūgio su nacionalizmu, šalies pirmynžan-
rinkimų kampanijos uždraudi
mu, — iš demokratinių srovių 
pusės, susiskaldžiusių, 
prieš tariamą “komunistinį pa-1 
vojų,” 10 lapkričio smūgis nu-i 
matė vesti šalį tiesiog į Hitlerio 
ir Mussolinio rankas, atiduo
dant jiems dideles koncesijas 
vidujiniai, ir išoriniai sekti 
šlykščių būdu totaiitarišką jų 
politiką.

Daugelio liaudies sektorių be
šališkas atsinešimas, paplitęs 
pridengtas pasipriešinimas, iš
orinis spaudimas šalių susiju
sių su Brazilija dideliais ekono
miškais interesais, visa tai pri
vertė Getulį daryt naujus prie- 
šingus-žygius ir pasitraukimus, 
nusileidimus ir manevrus. Yra Į tirtas užsienio reikalų minis- 
žinoma visa eilė deklaracijų, i ūmiu, kad tęn sudarytų tokią 
taip vadinamos braziliškos,PoHtik^, kuri nieko bendro ne
tvirtos valdžios,” neigiančių 10 puri su totai itališkos ašies poli- 
lapkričio konstitucijos fašistinį 
pobūdį’ ir tvirtinančių “demo
kratiškas” tendencijas, patvir
tinant Suv. Valstijų pan-ameri- 
kanizmo 
rėmimą, 
linimąsi 
ašies.

Iš kitos puses, Getulio nesuti
ko ekonomiškoje dirvoje nuotai-

ga ir raida. Getulis tuo visai 
nesiinteresuoja. Getuliui visai
neapeina demokratija. Jis gale-
tų gauti paskolą iš S. A. Val
stijų, . bot paaštrintų sąlygas 
mūsų nubiedninto iždo su užsie
nio paskolos susikaupimu, kas 
galėtų sudaryti nelauktą įvykį 
jo užsilaikymui valdžioje. Apart 
to, kad tatai taip pat reikštų 
visa eilė koncesijų S. A. Valsti
joms arba Anglijai, bet pirmoj 
vietoj S. A. Valstijoms.

Jau itin jaučiamas 
Amerikos spaudimas, 
jimas užsienio skolų 
buvo “pergyvenamas 
Osvaldo Ąranha turėjo būti pa-

Šiaurines 
Nemokė- 
Getuliui 
sapnas.”

J skirtas užsienio reikalų

politikos neribota pa- 
palaikančių visiška Sa

nyo Romos-Berlyno

tika.
Getulio politikos pralaimėji

mas yra ryškus. Po 5-kių mė
nesių, per kuriuos nieko nega
lėjo realizuoti, o tik paaštrinti 
liaudies pragyvenimo sąlygas ir 
dar matomai yra priverstas eiti 
prieš Vokietijos ir totalitąriškos 
ašies politikos interesus.

Dėl to pat integralizmas pra-

socialinių 
numa- 

pragy veninio išlaidų,

GRIEŽTAS VYRAS
—Aš girdėjau, kad tavo 

žmona vasaroja Palangoje.
—Ji jau nuo Velykų apie 

tai kalbėjo, bet aš ją sudrau- 
džiau. \

—Bet man sakė, kad ji jau 
išvyko vasaroti.

—Išvyko tai išvyko. Bet tai 
padarė be mano sutikimo.ji

TIKSLUS ATSAKYMAS
—Jonaiti, pasakyk man, kas 

yra kanibalai?
—Nežinau, pone mokyto

jau . . .
—Kaip tokio dalyko neži

noti? Leiskime, kad kas nors 
suvalgo savo tėvą ir motiną. 
Kas jis bus?

—Našlaitis, pone mokyto
jau.

MAŽIAU NUOSTOHV
—Tamsta nori 90 litų už šį 

menką butą. Tai yra brangu. 
Galiu pasiūlyti 40 litų.

—Negaliu už tiek išnuomo
ti. Dabar ir taip mums sunku. 
Daug nuomininkų visiškai ne
sumoka nuomos ir išvažiuoja. 
Tik pamanyk, kiek susidaro 
nuostolių.

—Matot, kad mano pasiū
lymas labai geras. Jei aš ne
sumokėsiu, tai tamsta turėsi 
nuostolių ne 90 litų, o tik 40.

PRIEŽASTĮS
—Yra moterų, kurios juo

kiasi kai reikia ir kai nerei
kia.

—Kas gi tai per moterys?
—Kurios turi gražius dan

tis.
Surinkta.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Ar galėtumėte paaiškinti, 
kaip didęlc yra Išlaukine 
Mongolija, su kuria drau
giškai sugyvena Sovietų Są
junga ir kuri guli tarpe 
Chinijos ir Sovietų Sąjun
gos?

mybės sargyboje.
(Iš “Soviet Russia Today”)

Skaitytojas.
Atsakymas

Išlaukine Mongolija api
ma 360,000 keturkampių 
mylių plotą ir turi apie mi- 
lloną gyventojų. Sovietų Są
junga stovi jos nepriklauso-

Klausimas
Ar Sovietų Sąjunga augi

na kiek nors arbatos?
A. U. Riverside, Calif.

Atsakymas
Dauguma Sovietų Sąjun

goje suvartojamos arbatos 
įgabenta iš Chinijos. Betgi 
ir pati Sovietų Sąjunga 
pradėjo plačiai gaminti ar
batą. Kaukaze jau išaugina
ma kasmet apie 30,000 tonų 
arbatos.
(Iš “Soviet Russia Today”)
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1,000 "Šviesai” Naujų Skaitytojų 
Arba

Tokis Skaičius Naujų Narių į Organizacijų
Draugės ir Draugai!

Tik ką atsibuvęs Lietuvių Literatūros 
Draugijos suvažiavimas aiškiai pabrėžė, 
kad labai pageidaujama, idant mūsų žur
nalas “Šviesa” išeitų, vieton kartą į tris 
mėnesius, tai kartą į du, arba šešis kar
tus į metus. Bet suvažiavimas taipgi dar 
kartą atžymėjo, kad jokioj organizacijoj 
nariai tiek daug negauna už savo duok
les, kaip Liet. Literatūros Draugijoj. Pas 
mus narys moka tik $1.50 į metus, už 
tai jis gauna žurnalą “Šviesą” veltui ir 
dar kiekvieną metą vieną gerą knygą. 
Prie to, šeimų nariai priguli tik po 10 
centų mokant metams. Yra pas mus na
rių, kurie knygų neima, bet moka tik po 
$1 metams ir gauna tik žurnalą “Šviesą”. 
Kiekvienam aišku, kad tokiame brangu
me, dideliame krizyje, mūsų organizacija 
puikiai verčiasi ir gausiai skleidžia dar
bininkišką apšvietą.

Praeitas mūsų suvažiavimas pasisakė, 
kad nuo dabar skelbiame vajų už 1,000 
naujų skaitytojų žurnalui “Šviesai” arba 
naujų narių į Lietuvių Literatūros Drau
giją. Ar tas galima pravesti gyveni- 
man? Pilniausiai. Mes turime apie 6,000 
narių. Mes turime nemažiau pritarėjų, 
kurie lanko mūsų parengimus. Jeigu mes 
visi padirbėtume, tai galėtume dar dau
giau lietuvių gauti į mūsų organizaciją.

Duoklės ir Prenumeratos
..........   ujįi .„J. n ■» -1 •*' ‘

Prie šio vajaus bus priskaitomi visi 
nauji nariai, kuriuos mes gausime nuo 
dabar iki naujų metų. Jeigu narys nori 
gauti “Šviesą” ir knygas, tai jis moka 
$1.50 duoklių. Jeigu narys nori gauti tik 
žurnalą, tai jis moka $1 į metus. Jeigu 
atsiranda žmogus, kuris nori skaityti 
“Šviesą”, bet tuo laiku jis dar nesutinka 
prigulėti prie organizacijos, tai jis pasi
moką $1 ir gauna žurnalą per metus.

“Šviesą” gaus visi tuojaus, kaip tik 
jų duoklės arba prenumerata pasieks 
centrą. Gaus nuo to numerio, kuris įsi
rašymo metu išeis iš spaudos.

Jeigu mes sėkmingai šį vajų pravesi- 
me gyveniman, tai po naujų metų, 1939 
metais, “Šviesą” pradėsime leisti vieną 
kartą į du mėnesius. Jeigu nebus gauta 
nužymėtas skaičius prenumeratų ir skai
tytojų, tai “Šviesos” skaitytojai vis vien 
ją gaus per metus laiko, kaip ji eina.

Visi apskričiai, kuopos ir organizaci
jos nariai privalo mestis darban, kad šis 
suvažiavimo nutarimas būtų pravestas 
gyveniman. Būsimame kuopos susirinki

Pasveikinimai Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimui

Pasveikinimus Liet. Komu
nistų Suvažiavimui, kuris Įvy
ko 4-5 dd. liepos, prisiuntė se
kančios organizacijos ir pavie
niai draugai:

Draugai ir draugės! ALDLD 
Suvažiavimas sveikina Ameri
kos Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijų suvažiavimą. Mes 
pasižadame padėti lietuviams 
komunistams visuose K. P. 
darbuose. Kartu siunčiame ir 
$10 aukų. — Suvažiavimo pir
mininkė Ona Girnienė; sekr. 
D. M. šolomskas.

Great Neck, N. Y. — Lie
tuvių Bendro Fronto Komite
tas sveikina Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimą su $3 auka.

LDS 101 kp., Hillside, N. J.— 
Sveikiname Lietuvių Komunis
tų Suvažiavimą ir tikimės su
laukti gerų pasekmių. Aukauja
me $2.00.

Brooklyn, N. Y. — Mes, F. 
Kazakevičienė ir dukterys, Su- 
zana ir Aldona, sveikinam Lie
tuvių Komunistų Suvažiavimą. 
Pasitikim, kad jūs tinkamai ap- 

svarstysite darbininkų klasės 
reikalus ir nutiesit ateities vei
kimui planus, kuriuos bandysi
me kartu su jumis vykdyti gy
veniman. Siunčiame suvažiavi
mui $3 aukų.—F. Kazakevičie
nė, Suzanna Kazokytė, Aldona 
Kazokytė.

Pasveikinimas nuo Hillside L.
K. Frakcijos- Mūsų auka $2.00.

Wilkes Barre, Pa. — A. K. 
P. Lietuvių Frakcija sveikina 
L. K. suvažiavimą su $1.00 au
ka.

Roselando (III.) Lietuvių 
Progresyvės organizacijos svei
kina Lietuvių Komunistų Suva
žiavimą su $5.00 auka.

Easton, Pa. — Draugai: A 
LDLD 13 kp. sveikina Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimą su 
$2.00. — S. Tarvydaitė, sekr.

Montello, Mass. — Mes, Lie
tuvių Komunistų Frakcija, svei
kiname Lietuvių Komunistų Su
važiavimą, kuris įvyksta liepos 
4 ir 5, 1938, Brooklyne, N. Y.,

me plačiai apkalbėkite šį klausimą ir iš
dirbkite veikimui planus.

Aukos iš Kuopų ir Apskričių
Seniau, labai tankiai Amerikos Lietu

vių Darbininkų Literatūros Draugijos 
apskričių suvažiavimai ir kuopos paau
kodavo centrui po keletą dolerių knygų 
leidimui. Paskutiniais laikais tas išėjo iš 
“mados”. Tai labai blogai. Kiekvienas 
apskričių suvažiavimas, aukuojant ki
tiems reikalams, privalo nors $5 paau
kuoti ir centrui. Apskričiai ir • kuopos 
nuo savo sėkmingų parengimų gali po 
keletą dolerių paaukuoti tam pačiam 
tikslui. Apskričiai ir kuopos nuo to ne
nukentės, o Centro Komitete susidarys 
nemaža suma iš tokių įplaukų, kas su
teiks progą daugiau išleisti literatūros, 
geriau ją apdirbti.

Draugijos ir Mūsų Knygos9
Kiekvienoj lietuvių didesnėj kolonijoj 

yra kliubų, pašalpos draugijų, knygynų. 
Būtinai reikia, kad mūsų draugai ant 
vietos nueitų į tų organizacijų susirinki
mus ir iškeltų mūsų literatūros klausi
mą. Mes esame tikri, kad tokios organi
zacijos gali paaukuoti po kokią $5 litera
tūros reikalams. Už tą auką joms bus 
suteikta mūsų literatūros tiek pat ver
tės. Mes turime mokslo, sveikatos, isto
rijos klausimais knygų ir gerų apysakų. 
Tatai turėtų rastis pas visus lietuvius. 
Mes dabar ruošiame iš Amerikos profe
sionalų gyvenimo labai gerą apysaką 
“Ūkanos”. Ji turėtų rastis kiekvienos or
ganizacijos knygyne.

Mes turime dar apie 150 knygų . Dak
taro Jono J. Kaškiaučiaus—“Darbininko 
Sveikata.” Ši knyga reikalinga kiekvie
nam lietuviui, o ypatingai nors po porą 
egzempliorių jos turėtų rastis kiekvienos 
pašalpos draugijos knygyne. Nariai ga
lėtų iš knygyno pasiimti, skaityti, apsau
goti savo sveikatą ir tuo pat apsaugoti 
organizacijos iždą.

Draugai! Visi ir visos stokime darban. 
Matykime savo kaimynus, pažįstamus. 
Išaiškinkime jiems Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos (da
bar vadinamos Lietuvių Literatūros 
Draugijos) rolę. Suteikime jiems žinoji
mą apie mūsų knygas ir žurnalą “Švie
są”. Gaukime 1,000 naujų skaitytojų 
“Šviesai” arba naujų narių į organiza
ciją! Praveskime gyveniman organiza
cijos suvažiavimo nutarimą!

Liet. Literatūros Draugijos Centro
Komitetas.

ir velinam suvažiavusiem dele
gatam pravesti geriausius tari
mus dėl darbininkų klasės.

Su pasveikinimu siunčiam ir 
čekį vertės 5-kių dol. — Tarnas 
Bartkus.

Pasveikinimas nuo So. Bos
ton, Mass., Komunistų kuopos
— $3.001 nuo Moterų kuopos
— $2.00.

Baltimore, Md. — Lietuvių 
Komunistų Frakcijos nariai ir 
simpatikai sveikiname Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimą ir lin
kime tvirtos vienybės komunis
tų su katalikais ir kitų pažiūrų 
darbininkais, mylinčiais demo
kratiją. Mes pageidaujame, kad 
šis Lietuvių Komunistų Suva
žiavimas, kuris įvyksta 4-5 dd., 
Brooklyn, N. Y., padarytų dar 

'tvirtesnius pamatus tarpe lietu
vių darbininkų ir profesionalų 
kovai prieš fašizmą ir už pasi- 
liuosavimą iš kapitalistų jungo. 
Mes įvertiname L. K. Suvaž. 
darbus ir aukaujam pagal išga
lę konvencijos išlaidoms paden
gti. Aukavusių vardai:

A. Žemaitis 50c, Anna Žemaitis 
25c, J. Balsys 25c, K. Yuškauskas, 
1.40, J. Pyvarun 10c, J. Stanys 1.00, 
M. Seimis 10c, J. Jasaitis 25c, P. Pa- 
serski 25c, A. Vitkus 10c, V. Cook 
25c, J. Deltuva 1.00, K. Mikolaitis 
25c, Al. Sylvester 10c, A. Juškauskas 
20c, William L. (negalima išskaityt 
pavardės) 25c, Paul Vaitekūnas 25c, 
Stanley Mack 50c, Mikolaitis 10c, 

S. Kuzmickas 10c, A. Kuchauskas 
25c, P. Pivariunas 50c, J. Ola 50c, J. 
Strauss 50c, A. Skadin 50c, J. Bub
nys 10c, Ed. Buda 25c, A. Matuse
vičius 15c, S. Raymond 10c, A. Am
braziejus 15c, J. N. Deltuva 15c. 
Viso surinkta $10.35.

Telegrama iš Santa-Cruz, Ca
lif. — San Francisco Literatū
ros Draugijos kuopa ($5.00), 
taipgi drg. K. Mugianienė ir K. 
Karosienė (po $1.00 kiekvie
nas) sveikina Lietuvių Komu
nistų Suvažiavimą ir linki jam 
geriausio pasisekimo.

Cleveland, Ohio. — Drg. Ko
mandas sveikina L. K. Suvažia
vimą ir priduoda $2.00 aukų.

Newarko Liet. Kom. Frakcija 
sveikina suvažiavimą su $5.00 
auka.

Brooklyn, N. Y. — Brangūs 
Draugai Delegatai! Sveikiname 
jumis, draugai delegatai, Kriau
čių Industrijinės Grupes vardu 
ir linkime jums ko energiškiau- 
siai šiame suvažiavime svarstyti 
mūsų judėjime iškilusius klausi
mus, taip nuoširdžiai, taip 
draugiškai, kad mes po šio 
Frakcijos suvažiavimo visi ga
lėtume pasidžiaugti, kad nutie- 
sėme dar tvirtesnius, dar geres
nius pamatus mūsų judėjimui 
Amerikos lietuvių darbininkų 
masėse!

Lai gyvuoja Komunistų In
ternacionalas! Lai gyvuoja 
Amerikos Komunistų Partija ir 
Lietuvių Frakcija! Lai gyvuo
ja tarpe darbo žmonių suvieny
tas bendras frontas! (Aukauja
me $2.00). — Kriaučių Indus
trijines Komunistų Grupės val
dyba : Sekr. T. Vasikoniūtė, 
org. Tafilius Kapočius.

Binghamton, N. Y. — Mes, 
Binghamtono Lietuvių Kom- 
frakcijos nariai sveikiname 
jus draugės ir draugai, prisi
dėdami nors ir su maža auka 
taip dideliam ir svarbiam dar
bui. Aukaujame iš iždo $2, su
rinkta tarpe narių ir draugų 
$3.60; viso $5.60. .

Su širdingiausiais komunisti
niais linkėjimais — For Jobs, 
Democracy, Security and 
Peace. — Binghamtono Lietu
vių Komfrakcijos Komitetas: 
org. M. Kulbienė, sekr. B. 
Zmitraitė, turtų sekr. A. Že
maitienė, ižd. J. Vaicekauskas.

Aukautojų Sąrašas:
A. Navalinskas, M. Žvirbliene, J. 

Vaicekauskas ir U. Simoluniene po 
5Qc.; K. Vaicekauskiene, B. Zmitrai
tė, V. Zmitraitė, O. Girnienė ir J. K. 
Navalinskienė po 25c.; M. Kulbienė 
15c.; E. Žemaitienė, V. Kaminskienė 
po 10c. Viso $3.60.

Sveikinu jus draugai dele
gatai, suvažiavusius svarstyti 
darbininkų klesos reikalus. 
Nors aš esu ne partijos narė, 
tačiaus esu su jum, draugai, 
visais partijos darbais. Tuo 
pačiu kartu siunčiu $1 aukų 
K. P. ir $1 “Laisvei.”

Pasilieku su darbininkiškais 
linkėjimais — K. Yenkeliu- 
nienė.

Worcester, Mass. — Wor- 
cesterio Lietuvių skyrius Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo 13 kp. sveikina Amerikos 
Lietuvių Komunistų Suvažiavi
mą. Mes linkime geriausio pa
sisekimo jūsų tarimuose dėl 
ateities veikimo. Siunčiam ir 
mažą auką, $5. — D. Lukienė, 
13 kp. fin. sekr.

Philadelphia, Pa. — Lietu
vių Komunistų Frakcija svei
kina L. Kom. Suvažiavimą su 
$2.00.

Worcester, Mass. — Liet. 
Komunistų Frakcija sveikina 
šį Amerikos lietuvių Komunis
tų suvažiavimą ir linki geriau
sių pasekmių pravesti planus 
dėl mūsų veikimo. Čia siun
čiam ir mažą auką $5, ir Ag. 
Fondui $5. — Fr. sekr. J. M. 
Lukas.

Shenandoah, Pa. — Liet. 
Komunistų Frakcija sveikina 
suvažiavimą su $2.

Naujai išmokintas Chinijos karys, pasiruošęs ginti savo 
tėviškę nuo neprietelių Japonų-įsiverželių. Tokių karių 
yra milionai.

Brooklyno Liet. Komunistų 
Frakcija sveikina suvažiavimą 
su $5.00.

Duryea, Pa. — Sveikinu ir 
linkiu ko geriausio pasisekimo 
Lietuvių Komunistų Suvažia
vimui. Su geriausiais linkėji
mais. Aukauja $2. — J. Kas- 
pariūnas.

Cleveland, Ohio. — Draugė 
Žebrauskienė sveikina suva
žiavimą ir aukauja $1.00.

Brooklyn, N. Y. — Sveikina 
suvažiavimą draugai: Geo. 
Kuraitis $2.00, drg. Rušinskas 
$1.00.

Brooklyn, N. Y. — Sveikinu 
Lietuvių Komunistų Suvažia
vimą ir linkiu pravesti gerų ir 
naudingų tarimų ir sėkmingai 
vykdinti juos gyveniman. Au
kauju $1.00. — A. Mureika.

Paterson, N. J. — Sveikinu 
Lietuviu Komunistu Suvažia
vimą, nebūdamas delegatu, 
bet tik kaipo svetys. Aukauju 
$1.00. — J. Bimba.

Hartford, Conn. — Liet. 
Kom. Frakcija sveikina šį su
važiavimą ir linki jam pada
ryti gerų tarimų reikale plėti
mo bolševikiškos darbuotės. 
Aukaujame $2.00. — Už frak
ciją A. Klimas.

Baltimore, Md. — LDS 48 
kp. sveikina Lietuvių Komu
nistų Frakcijos suvažiavimą su 
$1 auka. — Sekr. S. Raymond.

Liet. Kom. Suvažiavimui: A 
LDLD 149 kp., (Philadelphia) 
savo susirinkime, 2 d. birželio 
vienbalsiai nutarė pasveikinti 
Liet. Kom. Suvažiavimą ir pa- 

| skyrė tam tikslui $3. — Kp.
sekr. A. R.

Pittsburgh’© Lietuvių Dra
matiška Grupė laikytame su
sirinkime, birželio 22, 1938, 
nutarė pasiųsti pasveikinimą 
Lietuvių Komunistų Suvažia
vimui ir paaukauti $1.00, ir 
linkime kuo geriausio pasise
kimo suvažiavimui. Draugiš
kai, — Pittsburgh’© Lietuvių 
Dramatiškos Grupės pirm. Ma
rijona Urmoniūtė, sekr. Elena 
Kairiūtė.

Gerb. drauge Bimba: Mes, 
Lietuvių Komunistų Frakcija 
Pittsburghe, laikytame savo 
susirinkime 25 d. birželio, 
sveikiname Lietuvių Komunis
tų Suvažiavimą, linkėdami ge
riausių pasekmių dėl darbinin
kų labo ir prisiunčiam $2.00 
dėl Agitacijos Fondo: — $1 
nuo Lietuvių Kom. Frakcijos, 
N. S. Pittsburgh, Pa. ir $1 nuo 
ALDLD 87 kp. — Draugiškai, 
Alena Kairienė.

Drauge A. Bimba: Siunčiu 
2 doleriu Agitacijos Fondui. 
Nors maža auka, bet supras
damas Agitacijos Fondo reikš
mę paremiu pagal išgalę. 
Draugiškai,—II. Alsko, Wash
ington, Pa.

Sveikina Liet. Kom. Suva
žiavimą ALDLD 103 kp. su $2 
ir draugas Jaskevičius — $1. 
Viso $3.00.

Waterbury, Conn. — Svei
kiname Liet. Kom. Suvažiavi
mu Brooklyne, N. Y. Linkime 
geriausio pasisekimo sudary
mo gerų planų-nutarimų, dėl 
demokratinės lietuvių visuo
menės judėjimo gerovės. Au
kaujam dėl tų planų vydini- 
mo: Lucy Žemaitienė $1; Liu- 
dvisė Mankienė $1 ir J. že
maitis $1.00. Viso $3.

Drauge: Jau Waterbury, 
Conn, gyvuoja Liet. Komunis
tų kuopa. Gavome 5 naujus 
narius, 4 moterys ir vienas vy
rus Įstojo partijom Iš naujų 
narių 2 atvyksta Liet. Kom. 
suvažiavimam Kuopa paauka
vo suvažiavimui iš iždo $2, 
Yra pasižadėjusių stoti parti
jom tikimės jie stos. Turime iš
rinkę kuopos valdybą, kaip 
ir bile organizacija. — J. Že
maitis, k p. seki-.

Cleveland, Ohio. — Siun
čiame nuoširdžiausių linkėji
mų Komunistų Partijos Lietu
vių .Frakcijų Suvažiavimui ir 
$5.00 į Agitacijos Fondą. 
Draugiškai — Juozas ir Eva 
Simans.

Pasveikinimas Amerikos Lie
tuvių Komunistų Suvažiavi
mui. — Nauja aušra brėkšta 
—komunizmas nuo aptemu
sios padanges senus rūkus 
sklaido, rengia naują, šviesų 
gyvenimą žmonijai! Jaunuo
liai greitais žingsniais skubi
nasi prie prakilnaus, šviesaus 
gyvenimo.

Jūs, draugai, šiandien su
važiavote aptarti kaip grei
čiausia ir geriausia prieiti prie 
tos užduoties. Lai jūs suvažia
vimas duoda naujas spėkas 
pagreitint tą užduotį! Senieji 
pirmtakūnai pradėję tą darbą, 
neturėjo pilnai nustatyto pla
no; daug suklupo, atsikėlę 
grįžo atgal į tamsą, suniekšė- 
jo ir žuvo amžinai be vertės^ 
Likusieji, lyg iš sunkaus miego 
išbudę, išsiliuosavę iš tų pin
klių nežinystės, — stojo į ti
krąjį kelią, bet deja, jau be- 
spėkiai, nusenę, mažai ką gali 
nuveikti. Nauja ėra dėl jau
nuolių — stokit į tą kelią ir 
žengkit pirmyn! Jūs idealas 
bus atsiektas.

Mes linkime, kad suvažiavi
mas šia užduotį pravestų. — 
ALDLD IX Apskr. Pagal ko
miteto įgaliojimą, J. Rama
nauskas. ($2 aukų).

Brooklyn, N. Y. — Pavieniai 
draugai sveikina: V. Rudaitis, 
J. Kuodis, P. Baranauskas, J. 
Dainius po $1.00. P. šoloms
kas, Geo Zablackas, J. Visoc
kis, F. Buknys. po 50c.

Toronto, Ont., Canada. — 
Brangūs Draugai ir Draugės: 
Kanados Komunistų Partijos 
Lietuvių Centro Biuras visų 
Kanados lietuvių komunistų 
vardu sveikiname jūsų konfe
renciją ii’ linkime kuogeriausių 
pasekmių.

Labai norėjome pasiųsti sa
vo atstovą dalyvauti jūsų konfe
rencijoj, bet darbai ir stoka pi
nigu sulaikė mus nuo taip svar
baus reikalo. Bet mes tikimės, 
kad draugai painformuosite 
mus apie savo nutarimus per 
spaudą ar laiškais. Ypatingai 
mums bus labai svarbu žinoti 
jūsų tarimus Lietuvos klausi

mu, nes Lietuvos klausimu mū
sų darbas turi būti sutartinas, 
vienodas.

Dėkuojame jums už taip gau
sią paramą Kanados lietuvių 
judėjimui kaip materialiai taip 
ir moraliai. Su jūsų, draugai ir 
draugės, parama mes galėjome 
pažengti pirmyn ir atsistoti 
priešakyje Kanados lietuvių 
masių ir duoti joms vadovybę. 
Tikimės, kad neapleisite mūsų 
ir ateityje. Mūsų laimėjimas yra 
kartu ir jūsų, nes Kanados lie
tuvių pirmynžanga silpnina 
liaudies priešą ne tik Kanadoje, 
bet ir Suvienytose Valstijose.

Su geriausiais linkėjimais jū
sų suvažiavimui, liekamės

Lietuvių Centro Biuras, 
Sekr. J. Yla.

Chicago, III. — Vilniečiai ir 
Sub-Biuras sveikina Lietuvių 
Komunistų suvažiavimą ir linki 
geriausių pasisekimų peržvelgti 
atliktus darbus ir nutiesti pla
nus ateities veikimui. Kartu 
siunčiame ir Agitacijos Fondui 
auka nuo vilniečių — $1(L Pa
sirašo: Pruseika ir Abekas.

- Petras Kapickas, užeigos šar
vininkas, 32 Ten Eyck St., 
Brooklyne, sveikina Lietuvių 
Komunistų Suvažiavimą ir au
kauja $5.00.

ALDLD 138 kp. iš Maspeth, 
N. Y., sveikina Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos suva- 

' žiavimą su dviem doleriais.

Drg. Ažius, savininkas val
gyklos ant kampo Union Avė., 
ir Metropolitan Avė., Brookly
ne, N. Y., sveikina suvažiavimą 
ir aukoja $5.00.

Jungtinių Valstijų valdiškuo
se parkuose randasi apie 126,- 
000 elnių.

LaGuardia Reikalauja New 
Yorko Žmonėm Aprūpinimo

Albany, N. Y.—Brookly
no komunistų vadas Peter 
V. Cacchione kalbėjo vi
suomeniškos geroves komi
sijai New Yorko valstijos 
konstitucinio suvažiavimo 
ir pareiškė, jog ši valstija 
turėtų būt pažangesnė už 
visas kitas kas liečia socia- 
lių-visuomeniškų įstatymų 
leidimą.

New Yorko miesto ma
joras La Guardia, kalbėda
mas tai pačiai konstitucinei 
komisijai, reikalavo įrašyti 
į naujų konstituciją, jog ap
rūpinimas bedarbių, palie
gusių ir nusenusių tai yra 
valstijos pareiga.

Didysis iChicagos gaisras, ku
ris įvyko 1872 metais, sakoma, 
prasidėjo iš kerosininės lempos, 
kurią karvė parspyrė. Bet tai 
yra legenda, kurią tūlas laikraš
čio reporteris išgalvojo. Tikroji 
gaisro priežastis nebuvo suži
nota.

I
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Parašė M. ZOŠČENKO Vertė V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
Hartford, Conn.

SVARBUS SUSIRINKIMAS SPAUDOS PIKNIKO REIKALAIS

376 Broadway, So. Boston, nes 
sekmadienio rytą bus jau per- 
vėlu. Komisija.

V. Stebėtini Nuotikiai
(Tąsa) 78

*Odessoj (1905 m.), laike žydų pogro
mo Kaukazo žemietystės (socialdemo
kratų partijos) šeši studentai, apsigink
lavę revolveriais, apsaugojo čielą kvar
talą ir sulaikė veržimąsi sužvėrėjusios 
juodašimčių minios.

* Dūmos bolševikų frakcija (1914 m.) 
stojo prieš karą ir prieš karines išlai
das. Tuo patriotiniu momentu “visuoti
no entuziazmo” tokis elgėsis galėjo skai
tytis tiktai kaipo šalies išdavystė. Už 
bolševikinę veiklą frakcija (Samoilov, 
Badajev, Petrovskij, Šagov ir Muranov) 
buvo Sibiran ištremta.

*Badajevas, ištremtas Turuchano sri- 
tin, ten suorganizavo būrį ir vedė ener
gingą agitaciją prieš karą. Už tai buvo 
antru sykiu patrauktas teisman.

Pirmojo Darbininkų Komiteto nariui 
A. Sonkinui (Kijeve, 1898), buvo paves
ta greitai išmėtyti atsišaukimus mašinų 
išdirbystės įmonėj. Vienok visa dirbtuvė 
buvo policijos apsupta. Tuomet Sonki
nas, gavęs vienos pardavyklos skelbimų, 
nuėjo prie dirbtuvės ir policijos aky vaiz
do j e pradėjo darbininkams atsišaukimus 
dalinti, o policistams pardavyklos skel
bimus.

81. * Prancūzų kalbos mokytoja (Mas
kvoje), francūzų komunistė Žanna La- 
burb, pasisiūlė vesti agitaciją tarpe fran
cūzų kareivių ir jūreivių, užėmusių 
Odessa 1919 metais. Karininkai ją su
šaudė.

* Caristinis generolas A. P. Nikolajev 
uoliai darbavosi organizuojant Raudo
nąją armiją. Baltagvardiečiai jį pagrie
bė nelaisvėn ir sumušę nuteisė pakarti. 
Aikštėje (Jamburge) prie kartuvių, iš
klausęs nuosprendį, jis išdidžiai pasakė: 
“Jūs atimate mano gyvybę, bet jūs neat- 
imsite iš manęs įsitikinimą į ateinančią 
žmonių laimę.”
- * Grand-Otelio oficiantas (patarnau
tojas prie stalų.—Vert.), narys bolševi
kų partijos, A. S. Rakov pilietinio karo 
laiku buvo brigados kariniu komisaru. 
Būnant štabe, jį baltagvardiečiai apsupo 
ir, nenorėdamas pasiduoti, vienas stuboje 
užsibarikadavo ir per kelias valandas 
šaudė iš kulkosvaidžio. Išbaigęs patro
nus, pats nusišovė.

Finliandijos baltagvardiečiai jo galvą 
buvo apkainavę 30,000 auksinių markių.

* J. M. Sverdlovas trumpu savo gyve
nimu (34 metus) buvo šešis sykius areš
tu tas, dvejus metus išbuvo tvirtovėj, bu
vo ištremtas Narimo sritin (iš kur pa
bėgo) ir, vėliaus, buvo ištremtas Turu
chano sritin. Jis stačiai visą savo gyve
nimą aukojo proletarinei revoliucijai.

* 1919 m. į Maskvos komiteto patalpą, 
kurioje buvo susirinkę parti j iečiai vei
kėjai, anarchistai metė bombą. Dalyva
vęs susirinkime bolševikų partijos narys 
Denis Zagorskij, nesumišęs, pagriebė 
rankomis bombą ir bandė per langą iš
mesti. Bomba sprogo ir jį sudraskė.

32. * Dora Liubarskaitė už prirengia
mąją veiklą Odessoj buvo mirtin pas
merkta pradžioje 1920 metų. Ji paliko 
sekamą laišką: ‘Garbūs draugai, aš mirš
tu garbingai, kaip garbingai praleidžiau 
visą savo gyvenimą. Už aštuonių dienų 
sukaks man 22 metai, o šį vakarą mane 
sušaudys. Man negaila, kad aš žūstu, bet 
gaila, kad mažai nuveikiau dėl revoliu
cijos. Bučiuoju savo senelę motiną-drau- 
gę. Likite sveiki ir būkite laimingi.”

* Bavarijoj komunistą Levine kaltino 
organizavime komunos. Savo kalboje 
prokuroras pavadino Levine “pagailos 
vertu baugštuoliu,” pavojingiausiu mo
mentu apleidusiu jo organizuotas mases. 
Į šį melagingą kaltinimą Levine atsakė: 
*‘Aš kviečiu jus ateiti, kuomet mane šau
dys ir jūs pamatysite, kaip didvyriškai 
revoliucionieriai moka mirtį pasitikti.”

33. Na, ar ne tiesa, kad nuostabu skai
tyti šias trumpas pastabas apie kiltus ir 
žymius žmones, taip lengvai ir tiesiog 
atidavusius savo gyvybes dėlei ateinan
čios pergalės! Ir dabar jau atėjo ta per
galė ir ji vis labiau užsitvirtina. Tų žmo
nių įsitikinimas) kad taip bus, visiškai 
pasitvirtino. Ir, gal būt, ateityje, saky
sime, už penkiolikos ar dvidešimties me

tų, kas nors, gulėdamas minkštoj sofoj, 
perskaitys sekamas eilutes:

Broliai, jūs naudojatės mūsų sėja, 
Mums-gi po žeme lemta dūlėti, deja.

Ar visi mus geru žodžiu minite,
O gal jau visai neprisimenate?

Ir jis, perskaitęs šias eilutes, krupters 
ir pasakys: “Argi galima neprisiminti?”

Ne, iš šių žmonių nei vienas nebus 
pamirštas. Ir geriausi prisiminimai apie 
visus karžygius, atidavusius savo gyvy
bę už revoliuciją, ateityje bus užrašyta 
auksiniu rašalu pamokinimui, kaip rei
kia gyventi ir kaip reikia elgtis, kad va
dintis žmogumi.

34. Ir apie tai kada nors taipgi pers
kaitys nauja, tolimos ateities, žmonija, 
kuri gyvens naujuose kokiuose nors toli
muose amžiuose. Ir ta puiki žmonija, 
perskaičius viską, kas apie šiuos žmones 
parašyta, apsiverks nuo susijaudinimo, 
kad tokie žmonės žuvo ir pasakys: “Tai 
buvo tokie pat, kaip ir mes.” O apie gy
ventojus pasakys, kad, tikrenybėje, ne
sinori nei kalbėti; kadangi jie savo el
gesiu tik padangę migloj o ir nepadėjo 
nei vieną plytą į bendrą naujai statomą 
gyvenimą. Pasakys: “Tai prastos rūšies 
žmonės. Jie mums nieko gero nepadarė.”

O visiems kilnaširdžiams ir didvyriš
kiems karžygiams jie, veikiausiai, pasta
tys milžinišką paminklą. Ir ten užrašys: 
“Ne, mes niekad jus neužmiršime.”

Ir tas teisybė: negalima užmiršti todėl, 
kad tas labai nuostabu, kuomet žmonės 
aukuoja savo gyvybę tam, kad perbuda- 
voti seną, kraujo, ašarų ir nusiminimų, 
pasaulį.

Ir mes neabejojame, kad tai bus ge
riausias paminklas iš visų esančių ir iki 
jo pastatymo būsimų paminklų. Ir apart 
to, apie ką mes kalbėjome, ant jo bus už
rašyta garbūs vardai visų tų žmonių, 
kurių elgėsis alsavo kiltaširdyste, drąsa 
ir didvyriškumu. i; •

35. Ir teisybė, visokioj gyvenimo dir
voj istorija žino nuostabių ir karžygiš
kų elgesių, kurie gali sukelti džiaugsmą 
ir pagarbą.

Ir keletą novelių apie tokius nuosta
bius dalykus mes patieksime jūsų atydai.

Ir jūs, manau, įvertinsite šiuos elge
sius ir suprasite, kad tas geras dalykas. 
Taipgi vertas pagarbos. Ir taipgi lošia 
rolę budavojime naujo gyvenimo ir nau
jų žmonių.

Ve, pavyzdžiui, istorinis pasakojimas 
apie garsų graikų filosofą Diogeną.

. Teisybė, jų, Diogenų, buvo keli. Bet 
mūsiškis buvo garsiausias, tūlą laiką sta
tinėj gyvenęs.

Jis kilęs iš Sipopo miesto. Ir jis 
jiems pasakė: “Gyventi reikia taip, 
nuo gyvenimo nepriklausytum.” Jis 
vo didelis originalas.

Bet statinėj jam ilgai nereikėjo
venti. Jį kas toks, aš jau nežinau, vergi- 
jon pardavė. Ten pas juos, Graikijoj, 
tokie dalykai labai dažnai įvykdavo.

Pagaliaus, jis greitai iš vergijos išsi
pirko ir tais metais, apie kuriuos eina 
kalba, jis po truputėlį gyveno pas pa
žįstamus Korinfoj.

Ir greitu laiku jis savo protu taip pa
garsėjo, kad žmonės iš visų kampų bėg
davo jį pažiūrėti.

36. Ir ve, apie jo stebėtiną protą pa
siekė gandai pasaulinį valdoną—Aleks
andrą Makedonietį.

Makedonietis taipgi buvo neapsako
mai garsus žmogus. Tai buvo genialis 
žmogus, drąsus, jaunas, energingas.

Ir jis būtinai užsimanė pasikalbėti su 
šiuo filosofu.

Jis norėjo su juomi maloniai pasielgti. 
Ir ką nors jam gerą padaryti.

Ir tuo tikslu vieną sykį, su būriu savo 
palydovų, šis garsus valdonas atjojo į 
Korinfą ir užsuko pas filosofą.

Galima persistatyti vaizdą.
Puikiausia raituolių vilkstinė prisiarti

no prie namo. Jaunas adjutantas, bliz
gančiu šalmu, klausia susirinkusią mi
nią:

—Klausykite, ponai, ar ne čia gyvena 
tas... kaip jį ten... Diogenas, ar kaip... 
kuris ... kaip ten... mąsto.. .

(Bus daugiau) ,

Liepos 18 d., pirmadienį, Laisves Choro svetainėj, 57 Park 
St., įvyks labai svarbus susirinkimas išdirbimui galutinų pla
nų spaudos piknikui, kuris įvyks rugsėjo (Sept.) 11 d.

Visi draugijų atstovai kviečiami dalyvauti. Taipgi labai 
prašome ateiti visų Hartfordo ir apylinkės draugų, kurie gali 
bent kuomi prisidėti prie surengimo pikniko. Ypatingai kvie
čiame mūsų darbščias šeimininkes, nes šiame susirinkime jau 
pradėsim darbą dėl priruošimo šeimininkių stalo.

, A. Taraška.

Istorijoj yra užrašyta, jog 
pirmutinis iš Columbo jūrinin
kų, kuris pamatė Naująjį Svie

tą (Ameriką) — tai buvo Rod
rigo de Triana.

Pagal oficiales skaitlines, ja
ponų karo nuostoliai žmonėmis 
Chini jo j iki 1 d. balandžio 
1938 m., buvo 260,000 užmuštų 
ir sužeistų.

New Britain, Conn. mokyklą, braukia lauk, bijo
dami, kad jaunuoliai neužim
tų vietos amžių baigiančių

ten 
kad 
bu-

gy-

Lietuvių Radio Programa yra 
leidžiama “ Andriaus Rėkaus 
kiekvieno ketvirtadienio vaka
rą, 7 :30 vai., iš stoties WNBC,

veikėjų.
Toliau parašysiu, kodėl mi

nima kuopa negali bujoti.
Stasys Kuržinskas.

m------------------------------------------------------------------------------------------------ n

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
SKAUSMUS BARUVACOLTU

Palengvina per 48 Valandas arba Nieko Nekaštuoja
Daugelis suranda greitą, palaimingą palengvinimą nuo skausmų ir 

nesmagumų reumatizmo, nervų įdegimo, strėnų gėlimo ar sciatikos 
šiame saugiame recepte, vadinamam Baruvacol. Dažnai per kelias 
valandas skausmai būna sustabdomi; sustingę, sopanti sąnariai ir 
raumenys atsiliuosuoja, kad kentėtojas vėl gali džiaugtis gyvenimu. 
Nekentėkite! Nelaukite! Pasiųskite šį pranešimą paštu į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New York City. Prisiųskite $1.85 arba 
užmokėkite laiškanešiui $1.85, pridedant pašto lėšas, kai jis atneša 
Baruvacol. Matykite greitą, malonų palengvinimą per 48 valandas 
arba sugrąžinkite nenaudotus vaistus ir gaukite savo $1.85 atgal.

1380 kilocycles.
Šį ketvirtadienį, liepos 14, 

bus dainininkų ir iš Waterbu- 
rio, irgi dainuos Lietuvių Ra
dio Choras, vedamas panelės 
Marytės Čeponytės.

Klausantieji prašomi para
šyti laiškutį ar atvirutę ir pa
sakyti, kaip patiko programa. 
Adresuokite taip: A. Rėkus, 
WNBC, New Britain, Conn.

L. R. P. V.

Mahanoy City, Pa.
Laisva Demokratija SLA 

211-toj Kuopoj
Tokioj organizacijoj, kaip 

SLA, rodosi, tikrai turėtų bū
ti demokratija, nes patys na
riai valdosi. Bet ar taip yra?

Kalbamoj kuopoj randasi 
buvęs tėvas SLA, ir rodosi, 
visai mažai susirinkimų aplei
džia nelankęs. Bet įsteigta 
kuopoj demokratija labai 
prasta. Tas tiesa, kad yra mi
nimoj kuopoj ir laisvė, tik ne 
visiem.

Konstitucija nereikalinga, 
nes jos valdyba nepildo ir 
jiem nereikia,; ba turi kitus 
būdus. Su Pild. Taryba taip
gi nesiskaito. Kuopos finan
sų raštininkas gavo laišką nuo 
Pild. Tarybos, kuris buvo ra
šytas ir pasiųstas dėl kuopos 
aptarimo gegužės 16 d. š. m., 
kuris buvo reikalaujamas ant 
susirinkimo perskaityti, bet 
niekas to nedarė. Antras
laiškas buvo pasiųstas kuopos 
finansų raštininkui nuo Pild. 
Tarybos birželio 11 d. š. m., 
kuris taipgi likosi neskaitytas 
susirinkime ir neišpildytas to 
laiško reikalavimas, nors na
riai to reikalavo. Laiškas ri
šosi su paduotu 49-nių narių 
skundu dėl neteisėtai išrinktų 
septynių delegatų. Jie laimė
jo, nors ir patys žino, kad 
kalti (kopijos laiškų randasi 
pas S. K.).

Nariam reikalaujant, kad 
būtų laiškai skaitomi ir kad 
prezidentas priverstų sekreto
rių skaitytis su Pild. Taryba, 
tai trys nariai likosi nubausti: 
vienas $2.50 pinigais; antras 
$3 pinigais; trečias $3 pinigais 
ir suspenduotas jam balsas ant 
metų. Štai su kuo nori už
imti burnas tiem, kurie neva
žiuoja su tėvu tuo pačiu lai
veliu. Po susirinkimo nubaus
tieji ^priėjo mokėti savo mė
nesines duokles, tai nenorėjo 
nuo jų imti. Kažin prie ko 
važiuoja mūsų viršininkai?

Nubausti nariai ir vėl pake
lė skundą, nes siaučiant be
darbei yra daug svarbesnių 
reikalų, kur turimus pinigus 
galima sunaudoti.

Išskiriant tuos tris, pirmi
ninkas griebiasi baust kiekvie
ną tą narį, kuris* po pirmuti
niu skundu pasirašė. Taipgi 
apie šeši randasi, kurių jau 
mokestys yra užvilktos 90 die
nų.

Tai kaip mūsų kuopa rūpi
nasi gavimų daugiau naujų 
narių, o ypatingai jaunuolių! 
Kada kuopos, rajonai ir sei
mai mėgina išdirbt būdus, 
kaip kuo daugiausiai gaut na
rių ir jaunuolių, tai mūsiškiai 
pjaunasi su senais nariais, o 
jaunus, kurio baigę

BOSTON IR APIELINKEI

Iš Atsibuvusio “Laisvės” Pik
niko Liepos 3, Maynard, Mass.

Po programinių prakalbų 
buvo renkamos aukos Ispani
jos kovotojams prieš fašizmą.

Po $1 aukavo: K. Barčienė, 
L. Trakimavičius, J. Kasparas, 
Dr. J. Repšys, J. Bublis, A. 
Makstelis, Kismel; po 50c: F. 
Kaulakis, A. Kavolunls, Kuo
dis, S. J. Antanaitis, S. Pau- 
lenka. Viso su smulkiais su
rinkta $35.90.

Po 50c buvo daugiau au
kautojų, bet negalima išskai- 
tyt rankraščių. Taigi, kurių 
aukautojų vardai nėra pa
skelbti, manome, kad nerūs
tausite, f

Varde Ispanijos demokrati
nės liaudies ir kovotojų prieš 
fašizmą tariame visiems au
kautojams ačiū.

M » — •• — M

So. Bostono Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas ir Mon
tello Kom. Partijos lietuvių 
kuopa rengia pikniką liepos 
16-17 dien., Lietuvių Tautiškam 
Parke, Montello, Mass, šešta
dienį, liepos 16, bus šokiai nuo 
8 iki pusnakčio, o sekmadie
nį, liepos 17, piknikas.

Jei bus norinčių busu va
žiuoti, duokite žinot rengimo 
komisijai iš anksto po num.

Scranton ir Wilkes-Barre Apylinkėje
DIENRAŠČIO “LAISVĖS” NAUDAI

PIKNIKAS
Rengia A. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 12-tas Apskritys

• • •

Didžiausias ir iškilmingiausias piknikas šioj apylinkėj
— Į v y k s —

Sekmadienį, Liepos 17 July
Pradžia 10 Vai. Ryto

Šis piknikas bus visai skirtingas nuo visų anksčiau buvusių 
naudai dienraščio “Laisvės”. Jis bus nepaprastai 

gražioje vietoje

SIMKO GLEN PRIVAT1ŠKAME PARKE
Kelrodis: Važiuojant reikia imt 809 kelias ir važiuoti iki 

Manganellos Pavilion, ten po kairei parkas.

Šiame parke yra puiki pastogė, vieta nepaprastai graži 
ir yra gražios maudynės, mylintiems pasimaudyti. Čia 
smagiai ir naudingai praleisite laiką, pasimatysite su 
daugeliu savo pažįstamų, giminių, kaimynų, ir iš toliaus 

atvykusių, nes į “Laisvės” pikniką visada atvažiuoja 
svečių iš toliaus.

Taipgi Bus Dovanų bei Laimėjimų:

1-ma dovana $10; 2-ra $5; 3-čia $3; 4-ta $2
Bus Visokių Valgių ir Gėrimų

GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS

BUS PRAKALBŲ IR KITOKIŲ ĮVAIRUMŲ

SVARBU BOSTONO APIELINKEI
9-nių Chorų Dainavimo

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Komunistų Pirmas Distriktas

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį

23-čią ir 24-tą dd. Liepos-July, 1938
Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass

Liepos 23 d. bus Piknikas su smagiais Lietuviškais ir Amerikoniškais šokiais 
Už Fox Trot, ir Lietuvišką polką bus duodama dovanos

Liepos 24 d. bus Chorų Dainavimo Kontestas. Geriausiai dainuojanti gaus dovanas.

Pirmas Praizas $15; Antras—$10; Trečias—$5
KONTESTE DALYVAUS SEPTYNI MIŠRŪS CHORAI:

Lavinimos Ratelio Choras iš Norwood, vad. 1. Yarmolovich.
Balso Choras iš Lowell, vad. B. Petrik.
Jaunuomenės Choras iš Bridgewater, vad. I. Yarmolovich. ,
Liaudies Choras iš Lawrence, vad. O. Vechkiutės.
Aido Choras iš Worcester, vad. J. Karsokienės.
Laisvės Choras iš So. Boston, vad. I. Yarmolovich.
Lyros Choras iš Gardner, vad. A. Mažeikaitės.

Vyrų Chorams bus duodama sidabrinė taurė. Vyrų Chorai dalyvaus šie:
So. Boston Laisvės Vyrų Choras, vad. M. K. Bolio.
Worcester, Aido Vyrų Choras, vad. J. Karsokienės.
KALBĖTOJAS DRAUGAS ANTANAS BIMBA IŠ BROOKLYN, N. Y.

Taipgi per abi dienas grieš Montelios garsioji orkestrą
Prie įžangos tikietuko bus duodama dovanos: Pirma—$5; antra—$3; trečia—$2. Ti- 
kietukai iš anksto parsiduoda: vienas už 10c ar trys už 25c. O kas neturės iš anksto 

pirkęs tikietuko tai prie parko reikės mokėti 15 centų.
Kviečiame lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti ir smagiai laiką praleisti. 

Paremti Komunistų Partijos darbuotę, už palaikymą bendro fronto; už kovą prieš 
fašizmą, už demokratijos palaikymą ir už galutiną darbininkų klasės pasiliuosavimą 
iš kapitalizmo. kviečia lietuvių komunistų pirmo distrikto biuras
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ATYDAI “LAISVĖS” PIKNIKO (MAYNARD, MASS.) 
GASPADORIŲ IR KOMISIJŲ

Draugai, gaspadoriai jau praneša, kad “L.” pikniko, įvy
kusio liepos 3 d., Maynarde, bilos yra išmokėtos ir galima 
turėti galutinas susirinkimas dėl padarymo pilnos apyskaitos. 
Gaspadorių ir komisijų platus susirinkimas įvyks šį šeštadienį, 
liepos 16 d., Hudson, Mass., Lietuvių Piliečių Kliube, 17 
School St., 2 vai. po pietų. Visi, kurie turite reikalą su pikniku, 
būkite, o ypatingai tie, kurie turite pinigus už tikietus, smul
kius laimėjimus ar kitokius reikalus. Būkite laiku.

J. Grybas, Komisijos Narys.

Massachusetts Lietuvių Komunistų Atydai
Draugai ir Draugės:

Mūsų didžioji Dainų Šventė 
jau visai čia pat. Turim im
tis už smarkios mobilizacijos 
prie 9-nių Chorų Kontesto- 
Pikniko, kuris atsibus liepos 
23 ir 24 dd., Lietuvių Tautiš
kam Parke, Montello, Mass. 
Visi Komunistų Partijos nariai 
turime būti pasirengę darbui, 
kad puikiai patarnavus skait
lingai publikai, taipgi turime 
paprašinėti ir simpatikų, kad 
pagelbėtų darbuotis.

Frakcijos turime pasirūpin
ti, kad ką nors atsivežti į pik
niką dėl išleidimo ant išlai- 
mėjimo, nes Partijai pinigų 
dabartiniu laiku neapsakomai 
reikalinga. Artinasi rinkimai 
į valdvietes, Partija turi išei
ti ant oro bangų (radio) su 
savo ūbaisiais ir programa, o 
tai yra geriausias būdas pa
siekimui amerikoniškų masių. 
Bet išėjimas ant oro bangų 
atseina nemaža pinigų. Taip
gi yra jau išleistos literatū
ros, už kurią reikia užmokėti 
pinigai už spaudos darbą ir 
paskleisti tarpe masių darbi
ninkų.

Todėl, visi, kaip vienas, tu
rime urmu darbuotis, kad šis 
piknikas būtų pilnai pasek

mingas. Tuomet palengvins 
kolonijų darbuotojams, nerei
kės tiek daug darbuotis, kad 
sukėlus skirtą kvotą kiekvienai 

; kolonijai.
Dvidešimts Trys Miestai

Jau išsiuntinėjau į 23 mies
tus ir miestelius 9-nių Chorų 
Kontesto-Pikniko tikietukus ir 
plakatus. Draugai, tuojaus 
plakatus paskleiskit tarpe vie
tos lietuvių, o tikietukus pa
sidalinkite tarpe vietos veikė
jų ir bandykit išplatinti pri
siųstuosius ir jei daugiau rei
kės, tai tuojaus reikalaukit 
pas mane.

Bušų Organizavimas

Bušų organizavimas tai yra 
viena geriausių priemonių nu
vežimui žmonių, kurie neturi 
savo automobilių. Todėl rei
kia dėti pastangas, surinkti 
važiuotojus j didesnius ar ma
žesnius busus. Tuomet tikrai 
turėsim milžinišką pikniką. 
Todėl, draugai, šios pora sa
vaičių turi būti didžiausia 
darbymetė dėl pasekmingo 
pikniko.

Lietuvių Komunistu 
Pirmo Distrikto Biuras.

Sekr. J. Grybas.

susirinkimas. Raportas dar 
nebuvo pilnai sutvarkytas.

Kuopa nutarė parsitraukt 
porą desėtkų kopijų drg. L. 
Prūseikos parašytos brošiūros 
“Išdavikai” ir platinti tarpe 
lietuviškos visuomenės.

Piknikų rengimo komisija 
raportavo, kad birželio 5-tą d. 
įvykęs bendras piknikas drau
ge su moterų LDS 138 kp., 
Chagrin Falls Victoria Grove 
parke buvo pasekmingas, pel
no liko $40. Tai abidvi kuo
pos pelnė po $20.

ALDLD 57-ta kuopa šią va
sarą turėjo su kitom kuopom 
du bendrus piknikus. Nuo 
piknikų pelno pasidarė $42. 
Kuopa šią vasarą daugiau 
piknikų nerengia, nutarė su
rengti bendrai su moterų LDS 
138-ta kuopa draugišką išva- 
žiavima.

Kuopa neteko veiklaus or
ganizatoriaus draugo V. Ja
nušausko, kuris per porą metų 
darbavosi kuopos ir visos AL
DLD organizacijos labui. V. 
Janušauskas jau senai negala- 
lavo, vėliau rimtai susirgo ir 
birželio 30-tą d. mirė. Kuopa 
velionio V. Janušausko pager
bimui nupirko gėlių vainiką. 
Velionis V. Janušauskas bu
vo viduramžis. Apie jo bio
grafiją turėtų tie draugai pa
rašyti, katrie su juo arčiau
sią pažintį turėjo ir dalyvavo 
jo šermenyse.

Kuopa netekus darbštaus or
ganizatoriaus į jo vietą išrinko 
gabią organizatorę draugę E. 
Zinkevičienę. Linkiu naujai 
organizatorei geriausių pa
sekmių tame darbininkų ap
švietos darbe.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks rugpjūčio 3 d., toj pa
čioj svetainėj. Visi draugai ir 
draugės privalome atsilankyti 
ir atsivesti po naują narį.

A. M. B.

kairei į pietus. Telegraph 
Rd. važiuokit iki Sibley Rd.; 
Capital Parkas bus po 
nuo Telegraph, apie 
prieš Sibley Rd.

Komisijos Narys

kairei 
blokas

re. Lietuvių Svet. Stcngkites kiek
vienas narys dalyvauti, paraginkite 
kitus, gal kuris nepastebės šio pra
nešimo. — Koresp.

N. S. PITTSBURGH, Pa.

Cleveland, Ohio
CORLETTE APYLINKĖJ

Šiame Clevelando priemies
ty j gyvena pusėtinas būrelis 
lietuvių. Kuomet darbai ėjo 
gerai, retas katras manė, kad 
gali ateiti nedarbo laikai. Vi
si džiaugėsi ir ne vienas įsi
gijo namelį, kad nereikėtų 
renduoti ir kraustytis iš vie
nos vietos į kitą.

Dabartiniu nedarbo laiku 
linksmumas ir padėtis kitokia. 
Daug darbininkų atleista nuo 
darbų. Katrie ir dirba, tai 
tik po vieną, dvi ar tris die
nas į savaitę. Retas katras 
gauna daugiau padirbėti. De
juoja darbininkai, kad su 
kiekviena diena gyvenimas ei
na sunkyn. Dejuoja ir smul
kieji biznieriai, kad vis ma
žiau pirkėjų lankosi ir ma
žiau perkasi savo gyvenimui 
reikmenų.

Čia ir pasirodo, kad nedar
bo laiku lygiai dirbtuvių dar
bininkų ir smulkiųjų biznierių 
laipsniškai gyvenimo aplinky
bės sunkėja.

Šnekantis su žmonėmis, už
girsti visokių nuomonių. Vieni 
kaltina valdžią, kiti kapitaliz
mą, korporacijas ir visus 
dirbtuvių savininkus už nelei
dimą darbų.

Tiesa, kapitalistai ir visa ka
pitalistinė sistema yra kal
čiausia tame, kad su kiekvie
na diena stengiasi paskandin
ti darbininkų klasę tamsumo
je, ją pavergti, įvedant dirb
tuvėse skubaus darbo sistemą. 
Skubaus darbo sistemoj darbi? 
ninkai prigamina pervirš pro
duktų, kurių nespėja parduo
ti. Tuomet darbininkus atlei
džia nuo darbų ir palieka die
vo valiai — gyvenk ar badu 
rrtirk, jiem nerūpi.

Pirmiausia ve kas mum rei
kia pamąstyti. Reikia pamąs

tėme organizuoti ir visi vie
ningai ir griežtai reikalautu
me geresnių gyvenimo sąlygų, 
tai ir išreikalautume.

Kapitalistai nebijo dejuo
jančių darbininkų. Jie bijo 
organizuotų darbininkų.

Susirinkimai ir Piknikai

Kuomet tenka lankytis pas 
draugus Corlett apielinkėj, tai 
kartais tenka lankytis ir į 
darbininkiškų organiz a c i j ų 
kuopų susirinkimus, čia rei
kia sakyti, kad corlettiečiai, 
katrie mato, kad darbininkų 
klasė be darbininkiškų orga
nizacijų, be apšvietos ir vie
ningo* darbininkų veikimo sa
vo gyvenimo negalėjo page
rinti ir negali — tie lanko 
kiekvieną kuopos susirinkimą 
ir darbuojasi stiprinimui dar
bininkiškų organizacijų. Gai
la, kad dar vis randasi drau
gų, katrie dar vis neįstengia 
suprasti darbininkiškų organi
zacijų svarbos ir vis dar lau
kia kapitalistų žadamų atei
nančių gerlaikių.

Draugai, vieną kartą gerai 
turime pamąstyti, kad lauk
dami niekados nesulauksime. 
Reikia visiem seniem ir jau
niem organizuotis ir griežtai 
reikalauti. Tiktai organizuo
tai, vieningai ir griežtai rei
kalaudami iškovosime geres
nes gyvenimo sąlygas.

Liepos 6-tą d. įvyko ALD- 
LD 57-tos kuopos susirinkimas 
Lenkų Kliubo svetainėj, 4015 
E. 141st St. Į susirinkimą 
narių atsilankė skaitlingai. Su
sirinkimas gyvai ir nuosekliai 
svarstė visus kuopos reikalus.

Kuopos delegatė draugė E. 
Sklerienė, iš vietinio Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyriaus, 
buvo išrinkta į Amerikos Lie
tuvių Kongreso konferenciją, 
kuri įvyko birželio 25 ir 26 d., 
Scranton, Pa., išdavė trumpą 
raportą iš atsibuvusios konfe
rencijos. Susirinkimas rapor-

Detroit, Mich.
Extra Pranešimas Detroitie- 

čiams ir Apielinkės 
Lietuviams!

New Orleanse Policija Masi
niai Areštuoja C. I. 0.

Unijistus Streikierius
New Orleans, Louisiana.-

Pagal policijos viršininko

ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 14 d., 7:30 v. v., 1217 Beaver 
Ave. Nariai kviečiami dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai. Bus išduota delega
tės raportas ir svarstysime kitus 
reikalus. — Sekr. P. Bernotas.

(162-163)

tyti, ar ne mes ir patys kalti, 
kad, gyvendami prie kapitalis
tinės sistemos, iš kalno nesi
stengėme organizuotis ir vie
ningai kovoti prieš darbinin
kų išnaudojimo sistemą? Jei 
šiandien visi darbininkai bū- tą pačią dieną įvyko kuopos

ta^vjenbalsiai priėmė. Delega
tė sekantį susirinkimą žadėjo 
iš Kongreso konferencijos iš
duoti platesnį raportą, šį su
sirinkimą negalėjo dėlto, kad 
parvažiavo iš konferencijos ir

Sekmadienį, liepos (July) 
24 d., Detroito Progresyvių 
Draugijų Sąryšis rengia an
trą gražų 'pikniką. Visas pel
nas bus skiriamas darbininkų 
spaudai. Piknikas įvyks Ca
pital Parke, prie Telegraph 
Rd. •{ 4T

Turėsime pirmos klasės or
kestrą, kuris susidės iš 8-nių 
kavalkų, grieš amerikoniškus 
ir lietuviškus šokius. Bus gar
džių užkandžių ir gėrimų. 
Įžangos tikietas į parką tik 
25c ypatai.

Įsitėmykitc tie, kurie turite 
nusipirkę serijų tikietus dėl 
laimėjimo dovanų (prizes), 
kur buvo garsinta pereito bir
želio 26 d., pikniko ant Beech 
Nut Grove, kuris neįvyko ant 
parko dėl lietaus tą dieną. 
Kaip buvo garsinta per radio, 
jeigu lys tą dieną, piknikas 
įvyks finų svetainėj. Taip pik
nikas įvyko svetainėj. Bet do
vanos dėl išlaimėjimo dėl tam 
tikrų priežasčių nebuvo lei
džiamos. Taigi, kas prižadėta, 
bus išpildyta — $100 išdalinta 
ant vienuolikos dovanų: 1-ma 
dovana $25, antra $15, 3 do
vanos po $10 ir 6 po $5. Lei
džiamos ant išlaimėjimo ant 
Capital Parko pikniko.

Taipgi, kurie esate paėmę 
serijas dėl išplatinimo, sugrą- 
žinkit ant pikniko rengimo 
komisijai.

Darbininkai, kurie buvote 
išrinkti dirbti dėl pereito spau
dos pikniko, tie patys turėsite 
padirbėti ir liepos 24 d. spau
dos piknike. Dėl trumpo lai
ko, kadangi nekurtos organi
zacijos neturės' susirinkimu 
prieš pikniką, negalės išrinkti 
darbininkų, tai organizacijų 
valdybos būtinai turi pasirū
pinti, kad būtų darbininkų dėl 
pikniko.

Kelrodis į Parką

Iš Detroito—Michigan Ąvo. 
iki Telegraph Rd., pasukti po

ninkai užklupo CIO unijų 
centrą ir suėmė Fr. N. My- 
ersa, pirmininką Nacionalės 
Marininkų Unijos apskričio 
ir 70 streikierių, daugiau
sia Yellow taxi-cabų veži
ku.

Kiti buvo paleisti, bet 
Myers tebėra laikomas po 
areštu, kaipo vadas organi
zacijos, kuri remia taxi ve
žikų streiką. Policija lydi ir 
saugoja skebus.

CIO advokatas Braniff 
sako, kad policijos daromi 
įsiveržimai į CIO unijų cen
trą ir areštai yra neteisėti.

Pranešama, kad valdiškas 
Šalies Darbo Santikių Ko
mitetas Washingtone ren
giasi užvest byla prieš New 
Orleans policija kaip krimi- 
nalę laužytoją Darbo San
tikių Įstatymo. Jau atsiųs
tas to valdiško komiteto 
įgaliotinis atrado, kad New 
Orleans policija išplėšė uni
jines knygas, kurių reikala
vo tas komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Kom. Partijos kp. susi

rinkimas jvyks liepos 14 d., 7:30 v. 
v., 735 Fairmount Ave. Visi nariai 
ateikite ir naujų narių atsiveskite, 
bus labai svarbių pranešimų ir ra
portas iš suvažiavimo kuris įvyko 
Brooklync, liepos 4 ir 5 dd. Yra 
svarbu visiems žinoti. — Valdyba.

(163-163)

PHILADELPHIA, PA.
Kctavirtadienį, 14 d. liepos įvyks 

labai svarbios prakalbos, Reyburn 
plaza prie miesto namo, City Hali. 
Bus geri kalbėtojai. Prašome lietu
vius skaitlingai dalyvauti. Čia kal
bės apie Ispaniją, Chiniją ir apie 
Lietuvą. Kviečiame jaunuolius ir su
augusius dalyvauti.—-Kom. (162-163)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, liepos 14-tą die
ną, lietuvių Svetainėje, 315 Clinton 
St., pradžia 7:30 vai. vakare.

i Visi ALDLD 20 kuopos nariai esa
te kviečiami dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime daug svarbių rei
kalų atlikti ir išklausyti delegatų 
raportus iš ką tik atsibuvusio ALD 
LD suvažiavimo.

Dar yra draugų, kurie nemokėjote 
duoklių už šiuos motus, tai būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime ir už
simokėkite duokles, nes duoklių mo
kėjimo vilkymas, trukdo Centrą, 
knygų ir “Šviesos” leidime, tad, 
draugai, atlikime savo pareigas ir 
užsimokėsime duokles. — ALDLD 
20 kp. sekr. O. Girnicnė. (162-163)

B
Clement Vokietaitis

i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CHESTER, PA.

Suvienytos Darb. Organizacijos 
rengia didelį pikniką, sekmadienį, 
liepos 17 d. Lalavės Farmos — Twin 
Oaks. Bušai nuveš ir parveš veltui 
Išvažiuos 1:30 vai. po pietų nuo 124 
W. 5 th St. Kviečiame visus 
lingai dalyvauti, turėsime 
valgių ir minkštų gėrimų. — 

(163-164)

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Tel. Triangle 5-3622 
Brooklyn, N. Y.

skait- 
skanių 
Kom.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 16 d., 7:30 v. v. Draugijų 
Svet., 4097 Porter St. Visi dalyvau
kite’ laiku, nes yra svarbių dalykų 
aptarti, 
raportas 
ALDLD 
džioj šio
jų narių. — Sekr. P. Ž. (163-164)

Taipgi bus išduotas platus 
delegato1 sugrįkusio nuo 

suvaž., kuris įvyko pra- 
mėnesio. Atsiveskite ir nau-

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį, 17 d. liepos, 7:30 v. v. 
pas drg. Vajanauską, 55 Miami St., 
Fairmount Heights. Kviečiame visus 
narius skaitlingai dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių dalykų aptarti, 
kaip tai suruošti parengimą, kurį 
bandome du kartu suruošti ir neįvy
ko. Reikia nors vieną gerą parengi
mą turėti šią vasarą. — Sekr.

(163-164)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

ja rengia pikniką, 17 d. liepos, sek
madienį. River Side Pavilion, Com
stock Park. Įdomus programas, bus 
ir šokiai. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Kom.

(163-164)

BEDFORD, OHIO
ALDLD 101 kp. rengia pikniką, 

sekmadienį, 17 d. liepos, pas drg. 
Leverthus, 862 Archer Rd. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. 
Prie to bus ir ALDLD 15 Apskr. 
pusmetinė konferencija, kuri taip 
pat prasidės 10 vai. ryto. Visi 
dalyvaukite. Kelrodis: Iš-Clevelando 
važiuokite Broadway Ave. iki Bed
ford antros trafiko lempos, pasukite 
po kairei į Coumbus Rd. Pavažiavę 
pusę mylios po dešinei rasite Archer 
Rd., netoli bus suvažiavimo vieta.

Iš Akrono imkite kelią 8-tą iki 
Bedford, čia Columbus Rd. iki Ar
cher Rd. Iš Middlefield ir Youngs
town, važiuokite iki
Warrensville Center Rd. 
kite iki 
bus Rd. 
žiavimo

privažiuosite 
ir važiuo- 

Bedford, paimkite Colum- 
iki Archer Rd., rasite išva- 
vietą.—Kom. (163-164)

WASHINGTON, PA.
Washington 258 kp. piknikas įvyks 

liepos 16 d., šeštadienį. Oak Grove 
Park. Pradžia 3 vai. po pietų, muzi
ka nuo 7 iki vėlai nakties. Važiuo
jant iš kitų miestų imkit kelią 19. 
Iš Pittsburgho davažiavus į Wash- 
ingtono tai sukitės po tiesiai ir va
žiuokite kokius tris blokus ir vėl su
kitės po tiesiai ant Jefferson Ave., 
kur eina gatvekaris, nuo čia važiuo
kite iki Henderson Ave., sukitės po 
tiesiai pakol davažiuosite High St., 
vėl sukitės po tiesiai ir privažiuosite 
Oak Grove Park. * (163-164)

WORCESTER, MASS.
.LDS 57 kp. svarbus mėnesinis su

sirinkimas įvyks liepos 13 d., vaka-

Dr. Herman Mendlowitz
83 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen .7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8872

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS
KRAUJO, ODOS, NERVŲ LI
GOS, BENDRAS SILPNUMAS ir 
NERVŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS 
ir ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI 
SKILVIO ir ŽARNŲ LIGOS, HE- 
MORROIDAI ir kiti MEŠLAŽAR- 
NES NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesupran tate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spindullai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrinai Atliekami 
Už Nebrangų Ątlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Motus

110 East 16th St., N. Y.
Tarp 4th Ąve. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį
9 A. M. iki 3 P. M.

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodės-Toniko

Telephone 3245 T, , 2 __
urwnn.-, Brockton, Mass.IŠDIRBSIĄS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
ir <1"r° ,abai švariose apUnkybės" 

as b d.s turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodos bei ton kai yra išrinktinių šviežių vaisių, 30 skirtingų skonių.

čia parodoma vėliausio išdirbimo sodėm daryt mašina. 
Tokią mašiną nebile kas gali įsigyt, nes ji kainuoja daug ir reikia 

gero patyrimo ją operuot.
Organizacijos bei pavieniai asmenys reikalui balių ar parių 

kreipkitės į

Crystal Spring Brand Beverages
85 ARTHUR ST. MONTELLO, MASS.

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

Varpo Keptuve# Keksai Vestuvėm ir Parom Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas sk?u 
niausiu kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
' Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainaą.

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

ti
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Ispanijos Liaudies Kovu 

Prieš Fašizmą Dvieju 
Mėty Sukaktis

Šio mėnesio 19-tą sueina 2-ji 
metai, kaip didvyriškoji Ispa
nijos liaudis gina savo šalį nuo 
įsiveržėlių fašistų, taipgi nuo 
savo šalies išdaviko Franco 
gaujų, kurios atsikvietė tal
kon užrubežio fašizmą, kad 
kulkomis ir ugnimi priverstų 
Ispanijos liaudį pasiduot fa
šizmo vergijon. Bet toji liau
dis per du metu atlaikė visa- 
pasaulinio fašizmo ataką.

Toj sunkioj kovoj Ispanijos 
liaudies akys atkreiptos į de
mokratijos draugus užrube- 
žiuose. Ji šaukiasi pagelbos. 
Mes, didžiausio ir pažangiau
sio Jungtinėse Valstijose mies
to žmonės, privalome išgirsti 
tą šauksmą. Tam geriausia 
proga bus šį antradienį, liepos 
19-tą, didžiajame dviejų me
tų sukakties minėjime, Madi
son Square Gardene, 50th St. 
ir 8th Avė., N. Y.

Dalyvaukime! Išgirskime 
apie vėliausius įvykius Ispani
joj ir prisidėkime prie reikala
vimo nuimt embargo, suteikt 
galimybę Ispanijos liaudžiai 
gaut Amerikoje ginklų, kaip 
juos gauna fašistai!

Mitingą rengia bendrai Me- 
dikalis Biuras ir šiaurių Ame
rikos Komitetas Ispanijos De
mokratijai Remt, taipgi šio 
didmiesčio Ispanų Draugijų 
Sąryšis. Bilietai jau gaunami 
visuose darbininkų knygynuo
se. Jų kainos: 25, 55, 83 
centai ir $1.10, $1.65.

Kalbės Ispanijos Respubli
kos ambasadorius Fernando 
de los Rios ir kiti pasauliniai 
garsūs kalbėtojai.

Karščių nereikia bijotis, nes 
Gardenas bus vėsinamas dirb
tinu šaldymu, tad ten kaip 
tik bus puiki vieta pasislėpt 
nuo karščių ir sykiu atlikt sa
vo, kaipo demokratijos mylė
tojo, pareigą.

“Sun” Talpintų Bile Melą 
Prieš LaGuardią

Majoras LaGuardia iškėlė 
aikštėn, kad torių laikraščio 
“Sun” leidėjas Dewart “spaus
dintų bile melą, kad tik jis 
kenktų šiai administracijai.”

Jis tą pareiškė sąryšyje su 
laikraštyje “Sun” tilpusiu pri
metimu, būk LaGuardia igno
ravęs ekspertų patarimus kas 
liečia miestą va North Beach or- 
portą. Užklaustas apie tą pri
metimą, LaGuardia pasakė:

“Šis yra tik vienas iš nuo- 
tikių New Yorko ‘Sun’ sabo
tažo New Yorko Miestui. ‘Sun’ 
nuolatos ir užsispyrusiai sabo- 
tažuoja bile ką naudingą 
miestui.

“Nėra nieko peržemo, prie 
ko ‘Sun’ nepasilenktų. Leidėjo 
sūnūs asmeniškai sakė man, 
kad ‘Sun’ spausdintų bile me
lą, kad tik jis kenktų šiai ad
ministracijai. Tas nėra pa
slaptis.”

Rengiamės Taikos Paradui
Newyorkiečių Taikos Para

das nebetoli. Jis įvyks rug
pjūčio 6-tą. Prie jo rengiasi 
viso didmiesčio organizacijos. 
Kad darbas būtų sėkminges
nis, našesnis, šaukiama viso 
miesto organizacijų konferen
cija šį šeštadienį, liepos 16- 
tą, 10 v. ryto, Mecca Temple, 
130 W. 56th St., N. Y.

Kaip žinia, lietuviai irgi yra 
dideli taikos ir demokratijos 
mylėtojai. Būt gražu, kad 
savo 'sentimentą parodytume 
pasauliui organizuotu dalyvu- 
mu prisirengimo konferenci
joj ir pačiame Taikos Parade.

Žodis Apie Kriaušius
Ar jau visi Brooklyn o gy

ventojai esate prisirengę at
važiuot į šį parengimą, kuris 
įvyks šį šeštadienį, liepos 16, 
Dexter Parke ?

Kriaučius remia visi, bet 
gamta irgi neapleidžia. Oro 
biuras praneša, kad šeštadie
nį bus giedri diena.

Taigi apie nieką nereikia 
mislyti, tik pasiėmus kokį už
kandį ir važiuok į kriaučių 
parengimą. Apie gėrimus ne
reikia galvą sukti, nes kriau- 
čiai aprūpins visus su įvai
riais gėrimais, kurie sveikatai 
nekenks, nežiūrint, kas juos 
vartotų.

Dar turiu priminti, kad lie
tuviškų dirbtuvių pirmininkai 
ir Howard Clothing Co. visa 
dirbtuvė atvažiuos busais.

Taigi, mylimi biznieriai ir 
visi darbo žmonės, esate kvie
čiami būti mūsų piknike. 
Kriaučių piknikas bus vienas 
iš linksmiausių, nes visi dir
ba bendrai ir bandys visus 
svečius maloniai priimti ir pa
vaišinti.

Laukiame visų!
Charles Kundrotas.

Dariui-Girėnui Minėt Radio
< Programos

RADIO PROGRAMA
IŠ STOTIES WNYC

Penktadienį, liepos 15-tą, 
nuo 6:30 iki 6:45 vakaro, 
įvyks Dariui-Girėnui minėt 
programa iš stoties WNYC, 
810 kilocycles. Dainos bus lie
tuviškos, prakalba angliška. 
Rengia Amerikos Legiono Lie
tuvių Postas.

RADIO PROGRAMA 
IŠ STOTIES WCNW

šeštadienį, liepos 16 d., 5 :- 
45 vakaro, tuojaus po p. Onos 
Valaitienės vedamos lietuvių 
radio balso programos, bus 
Dariui-Girėnui paminėt pusės 
valandos laiko nekomercialė 
programa su atatinkamomis 
kalbomis ir dainomis. Perduos 
iš radio stoties WCNW, 1500 
kilocycles. Rep.

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

John Saulėnas, 65 metų, 
423 Grand St., mirė liepos 6 
d., Greenpoint Ligoninėj. Bu
vo pašarvotas Shalins laidotu
vių įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Palaido
tas liepos 8 d., Šv. Jono Ka
pinėse.

Alexander Klimas, 52 me
tų, 222 Pennsylvania Ave., 
mirė liepos 4-tą, namie, kur 
buvo ir pašarvotas. Palaido
tas liepos 7-tą, Kalvarijos Ka
pinėse.

Michael Malesius, 72 metų, 
782 Macon St., mirė liepos 
10 d., namie. Palaidotas lie
pos 13-tą, šv. Jono Kapinėse.

Liko nuliūdime žmona Jo
sefina, trys sūnūs ir dvi duk
terys.

Visomis virš minėtomis lai
dotuvėmis rūpinosi graborius 
Barry P. Shalins (Šalinskas).

Draugė Lideikienė Sunkiai 
Susirgo

Draugė A. A. Ljdeikienė sun
kiai susirgo plaučių uždegi
mu. Guli namie, 17-23 Or
chard St., Great Neck, L. I. 
Jinai plačiai žinoma ir brook- 
lyniečiams, kadangi yra “L.” 
direktoriuose ir Liet. Literatū
ros Draugijos CK-te, tad tan
kiai dalyvauja Brooklyne 
įvykstančiuose susirinkimuose, 
taipgi svarbesnėse pramogose. 
Linkime greit pasveikt.

B—te.

Lietuviams Kriaušiams
Kaip unijos ofise buvo skel

biama, kad balsavimai unijos 
viršininkų bus laikomi ketvir
tadienį, liepos 14 d., tai šiuomi 
pranešu apie padarytą permai
na, būtent: v r

Minimi balsavimai atsibus 
ne 14, bet 21 d. liepos, ketvir
tadienį. Prasidės iš ryto ir 
tęsis visą dieną.

Kurios dirbtuvės dirba, tai 
malonėkite ateiti balsuot ti- 
siog iš darbo į Amalgam eitų 
svetainę, 11-27 Arion PI.

Šiame balsavime privalome 
dalyvauti visi. Atlikime savo 
pareigą!

V. Michelsonas, Deleg.

Didžiojo New Yorko Lietuviu 
Biznierių Radio Programa

Susirinkime 13 d. liepos 
nutarta užmokėti stočiai už 
mėnesį laiko iš anksto ir nu
tarta turėti biznio manadžerį. 
Juomi bus Juozas Ginkus.

Programa yra duodama iš 
stoties WWRL, 1500 Kc., 
kiekvieną dieną nuo 10:30 iki 
11 vai. rytais O ketvirtadie
niais nuo 8 iki 9 vai. vaka
rais.

Ši org. nėra pelno darymui. 
Jos tikslas yra duoti kiek 
galint geresnę programą nau
dojant lietuvius talentus, su
pažindinti šios apylinkės lie
tuvius su lietuvių bizniais, 
kviesti lietuvių visuomenę rei
kale pirkinių ar profesionalių 
patarnavimų kreiptis prie lie
tuvių.

Jei nuo šios lietuvių biznie
rių vedamos programos liks 
kiek pelno, tai tuo pelnu ne
pasinaudos biznieriai, ale jis 
bus sunaudotas apmokėjimui 
talentų (dainininkų ar kitų 
menininkų), kurie dalyvaus 
radio programoje. Apart to, 
ši organizacija rūpinsis suren
gimu paskaitų bei pamokini
mų lietuviams apie biznį, me
ną ir įvairius mokslinius da
lykus.

Kaip matome, tikslai yra 
geri ir naudingi visiems lietu
viams. Tad visų lietuvių biz
nierių yra gyvas reikalas dė
tis prie šios organizacijos, 
remti ją skelbimais ir tuomi 
artinti lietuvių visuomenę prie 
lietuvių bizniškų įstaigų.

Į šią organizaciją yra prii
mamos ir visokios lietuvių or
ganizacijos lygiomis teisėmis, 
kaip ir biznieriai. Narinė mo
kestis $5 metams. Draugijos, 
kliubai, chorai ir dailės rate
liai yra širdingai kviečiami 
įstoti.

Įstojimo arba pasiskelbimo 
reikalais kreipkitės į organiza
cijos manadžerį Juozą Ginkų, 
495 Grand St., Brooklyne, ar
ba į sekretorių J. P. Mačiulį, 
86-56—85th Rd., Woodhaven,

Savo pasiskelbimus taipgi 
galite priduoti organizacijos 
pirmininkui S. Milčiui, 69-21 
Grand Ave., Maspeth.

Žuvo Elgetyno Gaisre
Trys gaisrininkai metėsi į 

ugnyje paskendusią benamių 
prieglaudą “flophouse,” 6 
Chatham Sq., N. Y., kad iš
gelbėt ten užsilikusį James 
Johnson. Jie išnešė jį liepsno
jantį, tačiau didvyriškas jų 
žygis neišgelbėjo jo gyvybės. 
Trys gaisrininkai ant vietos 
gavo pirmą pagelbą, du nu
vežti ligonbutin, keli kiti taip
gi buvo apsvaigę nuo dūmų, 
bet ant vietos suteikta pagel- 
ba.

Suimtas Walter H. Wiley, 19 
m., 43-15 45th St., Sunnyside, 
nužiūrimas “lipstick” žudystėje, 
.kuri papildyta pereitą spalį, 
<įueens’e.

A. Liet. Kongreso Brooklyne 
Skyriaus Komitetui ir 
Scrantono Delegatams

Draugai! Penktadienį, 22-rą 
liepos, Lietuvių Piliečių Kliu- 
be, įvyks Amerikos Lietuvių 
Kongreso Brooklyno skyriaus 
komiteto susirinkimas. Pradžia 
7 :30 vai. vakare.

Į šį susirinkimą yra šaukia
mi ir Scrantono konferencijoj 
buvę delegatai, kad jie išduotų 
jos veikimo raportą. Scranto
no konferencija užsibrėžė 
dirbti didelius darbus, kaip 
Lietuvos, taip ir šios šalies vi
suomenės labui. Tad reikia 
juos ir pradėti. Juo anksčiau, 
tuo geriau!

Ypatingai buvę Scrantono 
delegatai kreipkite domę į šį 
pranešimą, nes jūsų antrašų 
po ranka neturiu, kad pasiųs
ti pakvietimą atvirlaiškiais.

N'esivėluokite, nes šiame su
sirinkime, apart konferencijos 
raporto, bus svarstoma ir šau
kimas metinės vietines konfe
rencijos.

J. Nalivaika, Seki’.

Iš LDS Pirmos Kuopos 
Išvažiavimo

Sekmadienį, Forest Park gi
raitėj, LDS 1-ma kuopa tu
rėjo išvažiavimą tikslu palin
kėti delegatams važiavimo Į 
LDS Seimą, kurte įvyks Pitts
burgh, Pa. Kuopos nariai ir 
simpatikai įvertino rengimo 
komisijos pakvietimą, atsilan
kė skaitlingai.

Susirinkusieji linksminos iki 
vėlybo vakaro. Buvo šiltoka 
diena, tokiu būdu visokių gė
rimų pritrūko, o maisto biskis 
atliko. Komisija parengimu 
pilnai patenkinta. Mano, kad 
dar bus galima surengti ir kitą 
kartą.

Drg. J. Grubis darbavosi 
gavimui naujų narių. Girdė
jau, gavo pakvietimą nuo tri
jų ateiti išpildyti įstojimo ap
likacijas.

' Šalę mūsų buvo tarptautiš- 
kas progresyvūs sriovės išva
žiavimas, kuriame taipgi 
linksmai laiką leido, dainavo 
darbininkiškas dainas.

Pasikalbėjus su parko pri
žiūrėtojais ir apvalyto jais, pa
tyriau, kad jie gerai atsineša 
į progresyvių veikimą, kuomet 
keli metai atgal žiūrėdavo su 
panieka.

Dalyvis G. K.

VERČIA TYLĖT
Teisėjas Anthony F. Burke, 

norėtų matyt visus nebyliais 
parke. Jis nuteisė 30 jau iš
buvusių per naktį kalėjime 
žmonių nuo dviejų iki penkių 
dienų kalėjiman arba užsimo- 
kėt už dieną po $1 už kalbėji- 
mąsi Central Parke.

Tie • 30 žmonių, daugiausia 
Workers Alliance ispaniškų 
kuopų nariai ir jų draugai, su
siėję į būrelius kalbėjosi, dis- 
kusavo apie viską, kas daro
ma liuosose sueigose. Policis- 
tas nugirdo ir atsiminė, kad 
kadaise buvo patvarkymas, 
jog viešam kalbėjimui parkuo
se reikia leidimo. Jis pašaukė 
daugiau policijos su vežimu, 
subruko jin 30 žmonių ir nu
vežė kalėjiman. Gi teisėjui 
Burkei kuris pereitą žiemą 
gerai įsismagindavo šimtais 
teisdamas Horn & Hard art pi- 
kietus, ši buvo gera proga iš 
naujo užaštrint priešdarbinin- 
kiškus nagus.

Pirmais 6 mėnesiais šių metų 
Triboro Tiltu pravažiavo 5,- 
212,625 vežimai, po 28,799 į 
dieną. Surinkta $1,322,361.

Serga Jonas Barzdaitis
Liepos 11 dieną sunkiai ap

sirgo Jonas Barzdaitis. Taip 
sunkiai susirgo, kad išvežė į 
St. • Catherines Hospital. Iš 
draugų kas galite nueikite ir 
aplankykite. Lankymo valan
dos nuo 3 iki 4 antradieniais 
ir ketvirtadieniais. Sekmadie
niais nuo 7 iki 8 vakare.

Kriaučius.

8
Teisėjas O’Dwyer panaikino 
mėnesių bylą prieš 9 Presto 

Lock streikierius, sakydamas, 
kad nuteisimas paneigtų teisę 
pikietuot.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę'’ Savo Draugams

PARDAVIMAI
Parsiduoda valgomų daiktų krau

tuve (Grocery Store) ir du namai 
po dvi šeimynas, yra garadžius dėl 
dviejų karų, didelis kluonas. Kurie 
iš lietuvių norite pirkt, atsišaukite. 
Kaina .$9500, jnešt reikia nemažiau 
$1500, išmokėjimus duosime 
lengvai. Yra tabakinės, labai 
apylinkė, galima daryt puikų 
nimą. Priežastis pardavimo — 
me važiuot į Lietuvą ateinantį pava
sarį. Rašykite: Geo Žilinskas, 108 
Main St., Suffield, Conn. (163-165)

labai 
graži 
gyve- 
nori-

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuvė, tinkama 

kriaučiui, Real Estate ar kitokiam 
bizniui. Gera vieta, biznio apylinkėj, 
pusė bloko nuo visiems gerai žinomo 
St. George’s viešbučio. Krautuvė 
randasi po num. 81 Henry St. Pra
šome kreiptis pos C. Brown, 79 Hen
ry St., Brooklyn, N. Y. Telefonas: 
Main 4-2632. (162-168)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, liepos 14-tą, Zabielskio 
svetainėj, kaip 8 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite.

(162-163)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 14 d. liepos, 8 v. v. 
Laisves Svetainėj, 419 Lorimor St. 
Prašome visus atsilankyti, nariai, 
kurie dar neužsimokėjo už Šiuos me
tus, užsimokėkite šiame susirinkime. 
Taip pat kviečiame ir naujų narių 
įsirašyti kuopon, mokestis tik $1.50 
į metus. Už šią mažą mokestį gau
site knygų ir žurnalą “Šviesą”, kuris 
išeina kas tris mėnesius. (162-163)

Auksinių Daiktų Krautuvė
Perėjo į Naujas Rankas

Šią krautuvę seniau užlaikydavo Jur
gis Ješinontas. Dabar naujas 

savininkas yra
LEONAS IGNOTAS

Norime pranešti kostumeriams, ku
rie esate palikę laikrodžius nuo seniau 
ir dar nepasiemėt, malonėkite pasiimt 

bėgyje 30 dienų.
Mes taisome ir parduodam laikrod
žius, akinius ir kitus auksinius daik

tus už prieinamas kainas.
PRAŠOME UŽEITI

174 Roebling Street 
Brooklyn, New York

ephen Aromiskis
(Armakauskas)

iborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

į Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

efonas: EVergreen 7-4335

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge’Ci Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
’ 1 ir pavienių.tuvių, kitokių grupių 

Iš senų padarau A 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus (Bk 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- Kp 
kalui esant ir . 
padidinu tokio HO 
dydžio, kokio pa- vmmI 
geidaujama. Tai- W| 
pogi atmaliavoju 'S 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

FRANK DOMIKAITIS
LM JMlM M M MIW Wl IUI Wl Wl Wl Wl HM Wl IMI Wl

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

• • •

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

Mūsų- inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Jeigu Deksnio Galinga Mostis 
Nepagelbetų, Tai Kas Gali?

Ketvirtad., Liepos 14, 1938

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po.šermeninių pietų. '
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
>■--------------  - *

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




