
Krislai
Bailė, O Ne Drąsa.
Lietuva ir Jaunimo

Kongresas.
Kalba, bet Nenori.
Leidžiamės Darban.

Rašo A. B.

Liberalu žurnalas 
tion” deda straipsnius po ben
dru pavadinimu “Gyvenančios 
Filosofijos”. Liepos 16 d. lai
doje rašo tūlas E. M. Forster. 
Jis savo straipsnį pavadina 
“Du valio už demokratiją”!

Kalbėdamas apie spėką ir 
prievartą istorijoje ir gyveni
me, šis filosofas sako: “Aš nu
sisuku į šalį iki likimas manęs 
neužkliudo. Ar tai pareina iš 
mano drąsos, ar bailės, aš ne
su tikras”.

Mes gi pasakysime, jog žiū
rėti į šalį, nusisukti, nusigrįž
ti nereikia jokios drąsos. Stru- 
sis kiša galvą smėlin, audrai 
siaučiant, ne iš drąsos.

Ir kas gi būtų, jeigu visi 
mokratijos šalininkai, kaip 
nas Forster, nusigrįžtų į šalį 
ir lauktų likimo, kai fašistinis 
barbarizmas trankosi ir viską 
naikina ?

Ne tuo keliu eina tikrieji 
demokratijos šalininkai. Jie 
stengiasi demokratiją apginti, 
apsaugoti nuo naujosios gady
nės barbarų—Hitleriu, Musso- 
linių ir Frankų.
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Nepartijinė Lyga Pa
skelbė Juodus ir Ge
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Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Liaudiečiai Kovos, Jei 
Net Tik Vienas Mies

tas Teliktų Jiems
Barcelona, Ispanija, liep. 

18. — Dviejų metų sukak
tyje nuo fašistų karo pra
džios, visi Ispanijos respub
likos laikraščiai ir masi
niai darbininku susirinki
mai išreiškė pasiryžimą ko
vot iki pergalės, su viltim, 
kad fašistai bus, galų gale, 
sumušti. Liaudiečiai

ratorius Napoleonas andai 
buvo užkariavęs beveik visą 
Ispaniją, tik apart Cadiz 
miesto, ir tai, galų gale, is
panai laimėjo kovą už ne
priklausomybę.

Ispanijos respublikos vy
riausybė išleido manifestą, 
kur pabrėžia, jog karas

di- prieš fašistus yra kautynės 
džiuojasi, jog be profesiona- !už Ispanijos neprigulmybę 
lės armijos ir tik su paly-! 
ginti maža pagelba iš sve
tur jie per dvejus metus at- vyro, kad ir už paskutinę
silaikė ne tik prieš beveik pėdą Ispanijos žemės,” sa- 
visą senąją Ispanijos karo ko Ispanijos užsieninis mi- 

, inisteris Julio A. del Vayo.

Dar nieko nesigirdėt, ar Lie
tuvos jaunimas bus atstovauja
mas Tarptautiniam Jaunimo 
Kongrese, ar ne. Lietuvai bū
tų smūgis, jeigu ji tokiam 
svarbiame kongrese neturėtų 
atstovybės. Juk Kongreso vy
riausias tikslas bus sumobili
zuoti jaunimą prieš karą ir už 
mažųjų tautų apgynimą nuo 
agresorių.

Gerai padarė Brooklyno 
jaunuoliai, kad nuėjo pas Lie
tuvos konsulį poną Budrį ir 
per jį pasiuntė Lietuvos jauni
mui užkvietimą Kongrese da
lyvauti. O betgi jau atsirado 
redaktorių, kurie spėjo už tai 
jaunuolius pasmerkti.

O, jūs žmonės, žmonės. Ką 
tik jaunuoliai pasimojo atsiek
ti, iš tų žmonių jie tesusilaukė 
tik papeikimo, išbarimo ir pa
smerkimo. Jaunuoliai pradėjo 
leisti žurnalą, tuojau juos tie 
patys elementai užpuolė nie
kinti. Dabar jaunuoliai nori, 
kad Lietuvos jaunimas daly
vautų Tarptautiniam Jaunimo 
Kongrese, ir vėl jie puolami.

Velnias žino. Gal tie re
daktoriai taip paseno ir atbu
ko, jog nebemato toliau už sa
vo nosies, nebepasitiki nei sa
vo apatiniais marškiniais.

Tarp 40 tokių “juodųjų 
kongreso 
riai Adams (dem. iš Colo.) 
ir Lonerg 
ir demok 
nai Sumners (Tex.) ir Lam- 
neck (Oh 
remia atžagareiviai vadai 
Amerikos 
jos.

Nepartijinė Darbo Lyga 
įtraukė juos į juodąjį sąra
šą labiausiai todėl, kad jie 
kovojo prieš darbo valandų- 
algų įstatymo išleidimą.

Iš antros pusės, Darbo 
Lyga ir CIO paskelbė sąra
šą 42-jų kongresmanų kai
po darbo 
Tarp jų y 
demokratki, 5 progresyviai 
ir 4 farme 
čiai, šiarųe skaičiuje ir ke
turi newy 
Mead, W 
B. Kelly

Todėl Nepartijinė Darbo 
Lyga rag 
pažangūn 
kongresą 
manus.

an (dem. iš Conn.) 
’atai kongresma-

o) ir kt., kuriuos

Darbo Federat

es darbo valandų-

žmonių draugų.
•a trisdešimts trys

rių-darbo partijie-

orkiečiai: J. M. 
n. I. Sirovich, G. 
r Caroline O’Day.

jna darbininkus ir 
lis vėl išrinkt į 
šiuos 42 kongres-

Barcelo 
kad gen. 
kia dar 50,000 naujų karei
vių iš Ispaniškos Morokkos.

na. — Pranešama, 
Franco parsitrau-

JAPONAI NUODŲ DUJOMIS 
ŽUDO CHINUS

Iš kaires j dešinę: Am. Laikraštininkų Gildijos Los Angeles, Cal., skyriaus preziden
tas, P. M. Connelly, vice-prez. Morgan Hull ir Roger Johnson tapo sukišti j kalėjimą 
dėl dalinimo lapelių apie Gildijos narių reikalus. Po trijų valandų jie iš ten tapo pa
leisti.

Po Fašistų Keliu Lai
mėjimų, Liaudiečiai 
Vėl Juos Sustabdė

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

nuo Italijos ir Vokietijos. 
“Kovosime iki paskutinio

Francijos miestelyje Evian 
eina prezidento Roosevelto su
šaukta tarptautinė konferenci
ja gelbėti pabėgėlius nuo fa
šistinio teroro. O tie pabėgė
liai šiuo tarpu daugumoje susi
deda iš žydų. Juos fašistai 
Vokietijoj ir kitur kruvinai te
rorizuoja.

Konferencijos tikslas labai 
prakilnus. Deja, suvažiavę į- 
vairių šalių atstovai gražiai 
šneka apie tuos pabėgėlius, 
bet nei vienas jų nenori pabė
gėlius prisiimti.

Taip veikiausia Evian kon
ferencija užbaigs savo darbus 
nieko nenudirbus.

Hankow, liep. 18.

sužeistus
Talbot, 
chinus

Ligoni- 
padarė

Lietuvių Komunistų Suva
žiavimo išrinktas naujas Cen
tro Biuras leidžiasi darban. Už 
dienos kitos visos lietuvių ko
munistų grupės ir kuopos gaus 
buletiną su nurodymu ir pata
rimais, kas reikia veikti, už ko 
reikia tuojau griebtis.

Centro Biuro leidžiama bro
šiūra “Broliška Ranka Katali
kams” jau spausdinama ir ji 
bus pristatyta į Montello pik
niką liepos 24 d. Naujosios 
Anglijos draugai turi iš anksto 
nusitarti, kiek tos brošiūros jie 
norės pasiimti ir galės iš pik-

Burgos, Ispanija. — Po 
Morą de Rubielos, fašistai 
užėmė Albentosą, San Au
gustin, Barracas ir» Pina 
miestelius ir tris kaimus 
Teruel-Sagunto ruožte, .ry
tiniame fronte.

Valencia, Ispanija.—Nau
jos liaudiečių ir tarptauti
nių liuosnorių divizijos su
laikė generolo Franco ir 
Mussolinio fašistu briovi- 
mąsi nuo Teruelio įA? rytų 
pietus linkon Sagunto.

Bendras komitetas, de
rinantis veikimą dviejų di
džiųjų unijinių organizaci
jų Ispanijoj, atsišaukė j 
darbininkus p a s m a r k int 
darbą fabrikuose. Panašų 
atsišaukimą išleido ir Iberi- 
jos Anarchistų Sąjunga.

gydantis
Methodistų Misijos 
nėję N?
skrodimą 
riem min
viam, ir atrado, kad jie žu
vo nuo japonų nuodingų 
karo dujų, muštardinių ir 
chlorino gesų.

Daugelio kitų chinų ap- 
troškinimai ir apdeginimai 
taip pat liudija, jog japonai 
plačiai veikia dujų nuodais 
prieš chinus Matang-Yang
tze upės

mchange, 
dvidešimt ketu

riem chinų karei-

iūdija, jog japonai

srityje.

tiktai 3 centus.

niko parsivežti.
Brošiuraitė bus 16 puslapių 

ir kainuos
Centro Biuras neužilgo taip

gi išleis didelio lapelio formo
je Komun 
sinių rinkamų platformą, 
bus spaus 
setkų tūkstančių.

Taipgi neužilgo bus išversta 
lietuvių kalbon ir išleista nau
joji Komunistų Partijos konsti
tucija.

O tai dar tik pradžia mūsų 
plačiai pasibrėžto darbo.

stų Partijos kongre- 
Jos 

dinamas keletas de-

Kaip Francija Buvo Pasiren
gus Gint Čechoslovakiją

Maskva. — Kai gegužės 
mėnesį Hitleris grąsino Če- 
choslovakijai, tai visi Fran
cijos pasienio vieškeliai už
sikimšo kanuolėmis, tankais 
ir kariniais trokais, trau
kiančiais linkon Vokietijos. 
Apie tai praneša vienas 
Amerikos pilietis, nors 
Francijos spauda tada apie 
tai tylėjo.

Senu Lėktuvu Amerikietis 
Nuskrido į Airiją

Dublin, Airija, liep. 18.— 
Sekmadienį pakilęs iš New 
Yorko amerikietis D. P. 
Corrigan su savo devynių 
metų senumo lėktuvu sėk
mingai perskrido per Atlan
to Vandenyną ir nusileido 
Baldonnel’yj, Airijoj.

Tą “laužą” lėktuvą jis 
pirko tik už $900. Valdžia 
nedavė leidimo skrist tokiu 
senu “krepšiu” per vande
nyną, todėl Corrigan sume
lavo, būk jis skrisiąs į Ca
lif orni ją.

Iškilmingai Sutikti Užsienio 
Lietuvių Sportininkai

Kaunas, liepos 12. — Iš
kilmingai sutikti Amerikos 
lietuvių sportininkai Klaipė
doje ir Kaune. Kelione visi 
labai patenkinti. Be to, lie
pos 14 dien. atvyko Angli
jos lietuvių devyni sporti
ninkai.

Lenkijos Užsienio Reikalų 
Ministeris Bekas Buvo Su

stojęs Kaune
Kaunas, liepos 13.—Skris

damas į Rygą, Kauno aero
drome trumpai buvo susto
jęs Lenkijos užsienio reika
lų ministras Bekas. Jį aero
drome pasitiko užsienio rei
kalų ministerijos generali
nis sekretorius p. Urbšys ir 
Lenkijos p a s i u n t i n ybės 
Kaune personalas.

Užsienio Skautai Pagerbė 
Lietuvos Nežinomą 

Kareivį
Kaunas, liepos 14. — Tau

tinės lietuvių skautų sto
vyklos trylikos užsienio val
stybių skautų atstovai pa
dėjo vainikus prie nežino
mo kareivio kapo.

Ispanų Liaudis Kovoja už 
Žmoniją, Sako Kominternas

Japonų-Nazių Burbulas 
Prieš SSRS ir prieš 

Čechoslovakiją
Maskva. — Kad Sovietų 

kareivių būrys užėmė vieną 
salą Amūro upėje, tai Vo
kietijos naziai stengiasi iš 
to išpūst “didelį karo pavo
jų” tarp Japonijos ir Sovie
tų Sąjungos.

Japonija jau dviem atve
jais protestavo Sovietam, 
tvirtindama, būk ta sala 
priklausanti M a n c h u k ui, 
dirbtinei Japonijos neva 
“valstybei.” Sovietai paro
do, jog ši sala jiem priklau
so pagal 1869 metų sutartį 
tarp Rusijos ir Chinijos.

Kodėl naziai pučia tą 
burbulą? Todėl, kad jie vėl 
mobilizuojasi užpult Čecho
slovakiją, ir nori atgrąsint 
Franciją nuo Čechoslovaki- 
jos gynimo. Supraskite, jei
gu Sovietai bus užimti karu 
su Japonija, tai vienai 
Franci j ai teks kariaut su 
Vokietija dėl Čechoslovaki- 
jos. . I

Hitlerininkai girdų gir
dais ir įvairiais išmislais 
stengiasi paveikt Francijos 
valdžią, kad jinai nesitikė- 

Į tų karinės paramos iš So
vietų pusės.

Ispanijos Respublika Tebe
turi Daugumą Gyventojų

mašineriją, v a d o v aujamą 
generolo Franco, bet ir 
prieš Italiją ir Vokietiją.

Respublikiečiai nusistatę 
kovot, jeigu jiem teliktų net 
tik vienas miestas. Jie pri
simena, jog Francūzų impe-

“Nematomi” Chinų Lėk
tuvai Paskandino dar 
4 Japonų Karo Laivus

Popiežius Smerkia Fašistų
Teorijas prieš Žydus

Vatikanas. — Popiežius1 jar 4 japonų karo laivus 
netiesioginiai pas m e r>k ė į Yangtze upėj ir padegė ke- 
Mussolinio profesorių nevaiįurįs kitus, tarp Hukowo ir ~ r\lrrd n nnlr įFolm /v o o n /V I -n tr 1 rn 1 • 1—1

Hankow, Chinija, liep. 18. 
—“Nematomi” chinų lėktu
vai bombomis paskandino

“mokslą,” būk italai esą ne-1 
palygint kilnesni už žydus 
ir turį su jais nesimaišyt, 
saugodami savo kraujo 
“grynumą.” Toks kraštuti
nis “tautizmas” yra prie
šingas Kristaus tikybai ir 
katalikų bažnyčios dvasiai, 
sakė popiežius, kalbėdamas 
vienuolių p e r d ė t i n ė ms: 
“Saugokitės to prakeiksmo, 
kraštutiniai perdėto tautiz- 
mo.”

EXTRA!

Matango.—Tuos chinų lėk
tuvus japonai vadina “ne
matomais” dėl nepaprastai 
aukštų jų pakilimų. Jokie 
japonų orlaiviai nepajėgia 
taip aukštai pakilt.

Japonai buvo pranešę, 
kad keli jų laivai jau prasi- 
laužę iš Yangtze upės į 
Poyang didelį ežerą; bet 
chinai tatai užginčija. Prie 
pietinės Poyango dalies, 
Nanchange randasi didžiau
sia Chinijos lėktuvų stovyk
la.

3 UŽMUŠTI, 75 SUŽEISTI 
ŽIBALO VALYKLOS

EKSPLOZIJOJ
Wellsville, N. Y., liep. 18. 

Per eksploziją Sinclair Co. 
žibalo valykloj 3 darbinin
kai užmušti ir 75 sužeisti. 
Pasidarė 5 milionai dol. 
nuostolių.

ANGLIJOS VALDŽIA PARDA
VĖ ISPANIJA FAŠISTAM

Maskva.— Komunistų In
ternacionalo Pildant ysis 
Komitetas pasiuntė karštą 
sveikinimo telegramą Ispa
nijos liaudžiai per Ispanijos 
Komunistų Partiją.

Telegrama atžymi, jog Is
panijos žmonės per dvejus 
metus veda prieš naminius 
ir užsieninius fašistus tokią 
didvyrišką kovą, kokios dar 
iki šiol niekur nebuvo.

Jų kova prieš Franco, 
Mussolinį ir Hitlerį tai yra 
kova už visą žmoniją, už 
taiką, demokratiją ir pažan
gą, sako Komunistų Inter
nacionalas.

Barcelona, I s p a n i j a. — 
Nors fašistai užėmė didžiu
mą Ispanijos ploto, bet Is
panijos respublika tebeturi 
daugumą gyventojų, — 12 
milionų žmonių ir milioną 
kariuomenės.

London. — Katalikų, epis- 
kopalų ir žydų bažnyčiose 
praeitą sekmadienį įvyko 
pamaldos už persekiojamus 
Vokietijoj žydus.

Maskva. — Sužinota, kad 
Hitleris pasidarbavo, idant 
Šveicarija ir Lenkija neper- 
leistų jokių ginklų Chinijai.

Fašistai Praneša apie 
Liaudiečių “Bėgimą”

Hendaye, Franc. - Ispani
jos pasienis, liep. 18. — Fa
šistai praneša, kad jie pra
laužę liaudiečių frontą ry
tuose ir būk liaudiečiai “bė
gą” linkon Sagunto.

Barcelona, Ispanija, liep. 
18. — Respublikiečiai išžu
dė “tūkstančius ant tūks
tančių” fašistų pirma, negu 
fašistai užėmė Morą de Ru- 
bielos.

Burgos, Ispanija, liep. 18. 
—Fašistai sakosi suėmę ne
laisvėn “tarp 3 ir 4 tūks
tančių liaudiečių.”

Barcelona, Ispanija, liep. 
18. — Tai Italijos kariuome
nė užėmė respublikos mies
telį Albentosą.

Maskva. — Anglijos mi- 
nisteris p i r m i n i nkas N. 
Chamberlain visiškai pasi
davė Mussoliniui ir Hitle
riui prieš Ispanijos respub
liką, kaip rašo Sovietų vy
riausybės organas “Izvies- 
tija.” Chamberlaino planas 
dėlei “atšaukimo” svetimų 
kareivių iš Ispanijos yra tik 
apgavystė.

Ko Anglijos valdžia da
bar labiausiai siekia, tai at
plėšt Franciją nuo tarpsa- 
vinės pagelbos sutarties su 
Sovietais ir sudaryt Angli
jos, Francijos, Vokietijos ir 
Italijos karinę sąjungą 
prieš Sovietus. Anglijos 
premjeras stačiai ptirdavė 
Ispaniją fašistam, sako “Iz- 
viestija.”

Jeruzalė. — Per susikir
timus tarp arabų ir 
Palestinoj sekmadienį 
užmušti dar 3 arabai 
žydai.

žydų 
tapo 
ir 3

Shanghai. — Japonai gi
riasi, kad nukirtę 10 chi
nų lėktuvų.

Šiandien bus lietaus ir vė
siau.—N. Y. Oro Biuras.
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Lietuvos Komunistų Partijos 
Veikla

Šių metų gegužės mėnesį įvykusiam 
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Ko
miteto posėdyj buvo priimta svarbūs nu
tarimai, kuriuos mes čia ir paduodame 
(imame iš LKP CK organo “Tiesos”):

1. LKP CK užgiria CK sekretariato 
poziciją lenkų ultimatumo dienomis (ko
vo 17-19 d.), kuris, pasiremdamas mūsų 
partijos nusistatymu Lietuvos nepriklau
somybės klausimu, iškėlė Lietuvos nepri-

* klausomybės gynimo obalsj, kaip centra- 
linį dienos uždavinį, ir, išeidamas iš šito, 
šaukė partijos organizaciją vystyti judė
jimą dėl visų ginančių Lietuvos nepri
klausomybę tautos sluoksnių suvieniji
mo. Tačiau CK pažymi, kad šiai pozici
jai vykdyti tiek sekretariatas, tiek dar 
labiau vietinės organizacijos neišnaudojo 
visų esamų legalių galimybių,- o kai ku
riose vietose organizaciniai dargi nič 
nieko nebuvo padaryta. Dėl šios prie
žasties ir dėl nepakankamo tautos sluok- 

r snių vieningumo ir ryžtingumo judėji
mas Lietuvos nepriklausomybei ginti 
daugelyje vietų ėjo gaivaliniai, kuo pa
sinaudojo fašistų valdžia, kuri, bijoda- 

/f ma, kad tas judėjimas neprivestų prie 
jos nuvertimo, iš vienos pusės, jį visomis . 
jėgomis slopino, o iš kitos pusės, apgau
lingai stengėsi tautos akyse nuduoti nuo
seklia nepriklausomybės gynėja. Vienok 
pati fašistų valdžia iš įvykių išėjo nusilp
nėjusį ir jos socialė bazė dar labiau su
siaurėjo.

2. Lietuvos fašistų valdžia užsienio po
litikoj šalindamas! nuo kovojančių už 
taiką valstybių ir vesdama slaptas dery
bas su Lenkija, o vidaus politikoj laisvai 
leisdama veikti hitlerininkams, voldema- 
rininkams bei lenkų agentams ir silpnin
dama tautos atsparumą savo vedama po
litine ir ekonominę šalies priespaudą, ir 
įdrąsino agresingąsias Vokietijos ir Len
kijos valstybes ir privedė prie kovo mėn. 
ultimatumo, kurio pasėkos Lietuvai bū
tų daug skaudesnės, jei ne taikingųjų 
valstybių, ypač Sovietų Sąjungos griež
tas reagavimas, sulaikęs fašistinius ag
resorius nuo jų užmačių tučtuojau pa
grobti Lietuvą. Nors ultimatumas ir bu
vo priimtas (t. y. diplomatiniai santykiai 
užmegsti), bet pavojus Lietuvos nepri
klausomybei nepraėjo: Lietuvai gręsia 
ne tik tautinis pavergimas, bet ir dar di
desnis jos plačiųjų liaudies sluoksnių po
litinis ekonominis ir kultūrinis pavergi
mas. Stiprėjant fašistų agresijai Euro-

• I)Oj, remiant konservatorių Anglijai ir 
svyruojant Francijai, tiek Lenkija, tiek 
Vokietija stengsis pavergti Lietuvą de
rybų metu ar stačiai ją ginklu pagrobti, 
kad tuo pačiu palengvinti ir karo prieš 
Sovietų Sąjungą greitesnį paruošimą. 
Jei Vokietija, bijodama perdidelio Len
kijos įsigalėjimo Pabaltėj, ir pasipriešin
tų jos grobuoniškiems planams, tai ne 
todėl, kad apginti Lietuvą, o kad jai pa
čiai ją pavergti.

3. Nežiūrint į dar labiau po kovo mė
nesio dienų padidėjusį pavojų Lietuvos 
nepriklausomybei fašistų valdžia ir to
liau tebeveda kapituliacinę politiką. Ji 
ir toliau šalinasi nuo kovojančių už tai
ką valstybių, pritaria fašistinių agreso
rių pataikautojo Latvijos užsienio reika
lų ministerio Muntero politikai ir tuo 
pačiu padeda stiprinti Lenkijos įtaką 
Pabaltėš santarvėj, ji faktinai, jau pri
pažino Ethiopiją Italijai, o šalies viduj 
toleruoja hitlerininkus ir jų agentų vol- 
demahininkų veikimą, o stiprina terorą 
prieš komunistus, kaip nuosekliausius 
Lietuvos nepriklausomybės kovotojus, ir 
ruošiasi persekioti visus opozicinius ele-
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mentus.
4. Pažymėdamas, jog plačiųjų tautos 

sluoksnių protesto judėjimas prieš fašis
tų valdžios kapituliacinę politiką iki šiol 
sulaikė ją nuo nepriklausomybės palai
dojimo, CK, kaip ir kovo mėn. įvykių 
metu šaukia visus už Lietuvos nepriklau
somybę stovinčius tautos sluoksnius ir 
toliau kovoti, kad neprileisti fašistų val
džios kapituliacijos fašistinių agresorių 
atžvilgiu, palaidojančių Lietuvos nepri
klausomybę. Šioj kovoj prieš kapituliaci
nę valdžios politiką mūsų partija tebe
kelia sausio m. CK plenumo iškeltus rei
kalavimus, o ypač pabrėžia reikalą ko
voti: užsienio politikos srityj: prieš bet 
kurias sutartis su Lenkija ar Vokietija, 
laidojančias mūsų krašto nepriklausomy
bę teritorijiniu, ekonominiu ir kultūri
niu atžvilgiu, remti tarptautinį taikos j 
frontą ir orijantuotis į kovojančias už 
taiką ir mažųjų tautų nepriklausomybę 
valstybes, pirmoj eilėj į Sovietų Sąjun
gą, sudaryti Sovietų Sąjungos ir Franci- 
jos pasiūlytą Rytų saugumo paktą, at
virai kelti Tautų Sąjungoje Lenkijos ir 
Vokietijos pavojų Lietuvai, kovoti prieš 
Lenkijos hegemoniją Pabaltėj ir jos pa
stangas sudaryti taip vadinamą “neitra- 
lų” bloką, reiškiantį žingsnį į visišką 
Lietuvos ir visos Pabaltėš pagrobimą; 
vidaus politikos srityje: panaikinti tero
rą prieš Lietuvos nepriklausomybės gy
nėjus, uždrausti Lietuvos nepriklauso
mybės priešų (hitlerininkų, voldemari- 
ninkų, lenkų agentų) veikimą, amnestuot 
politinius kalinius, stovinčius už Lietu
vos nepriklausomybę. Kišdami šią kovą 
dėl dalinių reikalavimų, saugojančių 
Lietuvos nepriklausomybės gyvavimą, su 
kova dėl demokratinių laisvių, ekonomi
nių ir kultūrinių liaudies reikalų, mes 
turim vienyti jėgas kovai dėl fašistų dik
tatūros nuvertimo, kuri iki kovo m. die
nų ir po kovo m. dienų parodė, jog savo 
kapituliaciniais žingsniais fašistinių ag
resorių atžvilgiu ir savo teroro priemo
nėmis prieš Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjus tik silpnina Lietuvos atsparumą 
ir negali užtikrinti jos apgynimo. Au
gant tautos sluoksnių judėjimui Lietuvos 
nepriklausomybei ginti, gręsia pavojus iš 
fašistų valdžios pusės visiškai parduoti 
Lietuvą, kaip jų primtakūnai ją buvo 
jau pardavę 1918 m. vokiečių okupan
tams. Lietuvos nepriklausomybės gyni
mo interesuose mes šaukiam visą tautą 
kovoti dėl Lietuvos apgynimo valdžios, 
kuri užtikrintų visų už Lietuvos nepri
klausomybę stovinčių sluoksnių sutelki
mą, kuri laiduotų organizavimosi laisves 
ir pakeltų materialinį liaudies gyvenimo 
lygį-

5. Mūsų partija ir toliau tebekovoja 
dėl sudarymo bendro liaudies fronto ko
vai prieš fašizmą, dėl ekonominių, politi
nių ir kultūrinių liaudies reikalų, dėl 
Lietuvos nepriklausomybės gynimo. 
Skaitydami, kad susikūręs bendras liau
dies frontas gali nuosekliausiai kovoti 
dėl Lietuvos nepriklausomybės apgyni
mo, mes, tačiau, šiose paaštrėjusiose Lie
tuvos nepriklausomybės pavojaus sąly
gose turim stengtis įtraukti stovinčius 
už liaudies frontą sluoksnius į kovą dėl 
nepriklausomybės gynimo fronto suda
rymo, kuris apimtų ne tik demokratišką
jį elementą, bet ir fašistų įtakoje esantį 
elementą. Šį nepriklausomybės gynimo 
fronto sudarymą palengvina tas, kad 
platūs sluoksniai, esantieji tautininkų 
įtakoj, vis labiau nepasitiki savo vado
vybe ir jieško bendradarbiavimo su kito
mis grupėmis, Lietuvos nepriklausomy
bei ginti. Kovoj dėl Lietuvos nepriklau
somybės gynimo fronto sudarymo mes 
turim kelti aikštėn žalingas iliuzijas, būk 
dabartinė tautininkų valdžia galinti su
vienyti visą tautą šalies apgynimui arba 
būk ji galinti pakeisti savo diktatūros 
esmę. Kartu mes skaitom, jog reakciniu! 
sluoksniui •« iš krikščionių - demokratų 
partijos susitarus su tautininkais būtų 
tik sustiprinta fašistų tautininkų bazė, 
kas tuo pačiu apsunkintų sukurti platų 
nepriklausomybės gynimo frontą.

6. Šiose patogiose masinio judėjimo iš
plėtimo sąlygose mes turim kovoti prieš 
tuos kaikurių demokratinių sluoksnių 
žalingus nusistatymus, kurie neįvertina 
masinio judėjimo reikšmės arba visiškai 
į jį nesiorijentuoja. Masiniam judėjimui 
vystyti jau šiandien reikia miestuose ir 
kaimuose kurti Lietuvos nepriklausomy
bės gynimo komitetus, kurie vienytų ir 
mobilizuotų visus už Lietuvos nepriklau-

Nesenai New Yorko auksoriai paskelbė streiką, reikalaudami didesnių algų įr 
geresnių darbo sąlygų. Paveikslas rodo demonstruojant Times Aikštėj, N. Y.

Kaip Arenduotojai ir Ūkių Darbininkai Gali 
Nusipirkti Ūkį su Federate Pagelta

Iki birželio 30 d., 1939 m., | Paskolos duodamos tokio-
kvalifikuoti asmenys, kurie 
nori nusipirkti ūkį, gali tam 
tikslui gauti fedcralę paskolą. 
Iki birželio 30 d., 1939 m., 
valdžia turi $35,000,000 tam 
tikslui. Fiskališkiem metam 
prasidedant su liepos 1 d., 
1939 m., ir vėliaus $50,000,- 
000 bus paskirti kas metai fi
nansavimui tokių paskolų.

“Bankhead-Jones Tenant 
Farm Act,” po kuriuo įstaty
mu paskolos įgijimui ūkių tei
kiamos, veikia nuo liepos me
nesio, 1937 m. Jstatymo tiks
las yra pataisyti ekonomišką 
nepastovumą. Apart pinigų 
nupirkimui ūkių, paskolos bus 
duotos tinkamiems asmenims, 
nusipirkti gyvulių, ūkio paran
kamų, aprūpinimų ir kitų 
ū kini ų reikalingumų, šitas 
įstatymas pažymi pradžią fe
derates programos išbaigti že
mės, kurios nėra tinkamos au
ginimui. [statymas duoda tei
sę Agrikultūros Sekretoriui 
įgyti tokias žemes, bet jis tu
ri duoti geresnes žemes savi
ninkams.

Paskolos

Tik ūkio arenduotojai, ūkio 
darbininkai, javų pasidalinto- 
jai ir kiti’ asmenys, kurių di
desnė dalis įeigų paeina nuo 
ūkio veikimų, yra tinkami 
gauti paskolas po “Farm- 
Tenant Įstatymu.” Pirmenybė 
duota vedusioms asmenims, ar
ba tiems, kurie užlaiko šeimy
nas. Pirmenybė taipgi duo
ta asmenims, kurie turi iš ko 
užmokėti pirmą mokestį arba 
kurie jau turi gyvulių, reika
lingų įrankių pasekmingai ūki
ninkauti. Prašytojai turi būti 
Amerikos piliečiais.

Skyrių, Meno Skyrių, An
glišką Jaunuolių Skyrių, 
Juokų Skyrių, Klausimų ir 
Atsakymų Skyrių ir tt.

Galvoja Gerai
—Tamsta paskendęs sko

lose iki ausų ir dar nori ves
ti mano dukterį. Apie ką 
tamsta galvojai pasipilda
mas ?

—Kaip tik apie savo sko
las.

mas blankų ir visų reikalingų 
informacijų.

Ta aplikacija bus pasiųsta 
komitetui iš trijų vietinių ūki
ninkų aplikanto apskrityje.

Šitas komitetas viską peržiū-

Tikra Sąskaita
—Aš suvalgiau tik vieną 

sriubą, o sąskaitoje įrašyta 
dvi.

mis sumomis, kokios yra rei
kalingos nusipirkimui ūkio, ir 
dėl reikalingų pataisų ir page
rinimų, ir gautos per pirmą 
morgičių ant ūkio. Atmokėti 
galima neilgiau kaip į 40 me
tų, 3% neužmokėto balanso į 
metus. Skolintojas turi užmo
kėti taksus ir mokesčius ir vis
kas privalo būti apdrausta.

Paskolos Aplikacija

Pirm paduodant aplikaciją 
dėl federalės paskolos reikia 
pasirinkti ūkį, kurį paskolin- 
tojas nori nusipirkti. Kada 
tas atlikta, tai aplikantas gali 
parašyti laišką į Farm Se
curity Administration, 1025 
Vermont Ave., Washington, 
D. C., įteikdamas visus faktus 
apie jo patyrimą ir prašyda-

res, patyrinės parinktą ūkį ir 
spręs, ar tas ūkis bus tinka
mas užlaikyti tą šeimyną. 
Taipgi patikrins aplikanto pa
tyrimą, gabumus ir asmeniš
kas ypatybes.

Šitie apskritiniai komitetai 
svarstys aplikacijas dėl pasko
lų ūkininkams, arend uoto jams 
ir javų pasidalintojams nupir
kimui gyvulių arba ūkio įran
kių. Tos paskolos neša nuo
šimtį nevirs 3% į metus. Tu
ri būti atmokėtos į penkis me
tus, bet jas galima atnaujinti. 
Šitos trumpo laiko paskolos 
teikiamos tik, kuomet arenduo- 
tojas ar javų pasi dalintojai 
negali gauti kredito tinka
momis sąlygomis iš kitos fe
derates skolinimo įstaigos.

F. L. I. S.

—Antroji yra ta, kurią 
aš tamstai netyčia išliejau 
ant kelių. Mes turime už 
viską skaičiuoti.

Ko Vaikščioti?
Advokatas, gindamas mu

šeiką, kuris per peštynes 
suskaldė kitam vyrui pa
kaušį, kalba:

—Gydytojas nustatė, kad 
nukentėjusio labai plonas 
kiaušakaulis. Pasakykit, po
nai teisėjai, kuriems galams 
toks žmogus bastosi po res
toranus? !

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Malonėkite atsakyti į 
šiuos klausimus. Aš kadaise 
skaičiau Lenino parašytus 
21 punktą dėl Komunistų

Atsakymas:
Jūs veikiausią kalbate 

apie tuos 21 punktą, kurie 
buvo Komunistu Interna
cionalo priimti del į Inter-

Tuščios Pastangos
Algirdukas žiūri, kaip jo 

sesuo pudruojasi.
—Kam tu tai darai?— 

klausia ji.
—Kad gražesnė atrody

čiau.
—Hm.. Tau, tu r būt ne

pasisekė nupirkti gerą pud
ra.

Partijos, dėl geresnės disci
plinos. Jei narys neprisilai
kys kokio nors punkto, tai 
jis turi žinoti, kad nėra iš
tikimas darbininkų klasei. 
Kokie tie punktai yra?

Antras klausimas, arba 
patarimas. Malonėkite išra
šyti visus skyrius į klausi
mų vietą, kiek jų yra. Gerai 
būtu žinoti siunčiant laiš
kus. Mažiau klaidų įvyktų. 
Kada iš laikraščių daro kas 
pastabas bei ilgus išvedžio
jimus, ar prie koresponden
cijų priklauso? P. B.

nacionalą stojančių partijų. 
Tie punktai buvo išversti 
lietuvių kalbon ir išleisti 
knygos formoje kartu su 
Antrojo Kongreso Teziais. 
Norėdami su jais susipažin
ti, įsigykite minėtą knygą.

Tokia polemiką su laik
raščiais nepriklauso kores
pondencijoms. Tokius raš
tus siunčiant, reikia ant vo
ko tik parašyti “Laisves” 
Redakcijai.

“Laisvė” turi visą eilę 
skyrių. Pavyzdžiui, turime 
Įvairumų Puslapį, Moterų

Maudytis Nepavojinga
Nuvargęs keliauninkas at

ėjo prie vienos upes Pietų 
Amerikoje. Jis norėtų išsi
maudyti, bet dėl atsargumo 
paklausia vietinį gyvento
ją

—Ar čia nėra kaimanų 
(krokodilių) ?

—Ne, šitoje vietoje nėra. 
Galima drąsiai maudytis.

—Kodėl, būtent, nėra 
kaip tik šioje vietoje?

—Todėl, kad jie bijo ryk
lių, kurių čia begalė.

(Surinkta)somybės gynimą stovinčius tautos sluok
snius. Tik masinis visų už Lietuvos ne
priklausomybę stovinčių tautos sluoks
nių judėjimas gali nuversti fašistų dik
tatūrą ir sudaryti tokią valdžią, kuri pil
nai užtikrintų mūsų krašto apgynimą.

7. Pripažindamas, kad mūsų partijos 
rolė kovoj dėl Lietuvos nepriklausomy
bės gynimo yra labai didelė, CK nurodo 
partijos organizacijoms, kad reikia ko
voti prieš tuos partijos narius, kurie, pa
siduodami šmeižtams, mano, jog Lietu
vos nepriklausomybės gynimo obalsis 
yra manevras, o ne gyvybinis partijos 
reikalas kovoj dėl liaudies reikalų ir mū
sų krašto gerovės. Kaip lygiai reikia ko
voti prieš tuos partijos narius, kurie, ne
suprasdami Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo reikalingumą, nesupranta parti
jos taktikos nepriklausomybės gynimo 
srityje ir nemoka iškelti dienos uždavi
nių, atatinkančių mūsų krašto apgynimo 
interesus kiekvienu atskiru periodu.

organizacijomis, ypač su fašistų organi
zuoto jaunimo organizacijomis, šaulių 
savanorių sąjungomis, kad jas įtraukti į 
kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo, kelti aikštėn vienų vadovaujančių 
fašistiniu elementu nenuoseklumą, kitu 
—pardavikiškunlą, ir tuo pačiu artinti 
jas prie kovos del fašistų diktatūros nu
vertimo.

9. Partijos organizacijos savikritiškai 
turi įvertinti savo padarytas klaidas ko
vo m. įvykių metu. Turint omeny j, kad 
šiose sąlygose kiekvieną dieną mus gali 
užklupti staigūs- įvykiai, partijos orga
nizacijos turi bent pamatiniais bruožais 
numatyti tuos praktiškus" žingsnius, ku
rie padėtų joms plačiausiai veikti visuo
se ruožuose, turi mokyti partijos narius 
savystoviai spręsti klausimus, susiėjusius 
su tuo momentu, ir energingai veikti.

10. Šiai rezoliucijai išaiškinti ir kon
krečioms priemonėms nubrėžti, kad ją 
sėkmingiau vykdinti gyvenimai!, parti-

Žydai ir Anglai Nužudė 
Dar 11 Arabų

Jeruzale. — Dvi žydaitės 
metė bombas į arabų mar- 
ketą Jeruzalėje ir užmušė 
dešimt arabų, o dvidešimt 
devynis sužeidė, tame skai
čiuje daugelį moterų ir vai
kų. Bombininkės suimtos.

Safede žydų mesta bom
ba sužeidė arabą taxi ve
žiką. Sujudę arabai užpuo
lė žydų gyvenamą miesto 
dalį. Anglų policija tada nu
šovė vieną arabą. Susikir
time pavojingai sužeistas ir 
vienas policininkas. >

Arabai nušovė žydą Grin
džių daržo sargą arti Ha
de ros ir pavojingai sužeidė

8. Šiose konkrečiose Lietuvos nepri
klausomybės gynimo sąlygose partijos 
organizacijos privalo energingiau dirbti, 
kad susirišti ne vien tik su įvairiomis 
antifašistinėmis bei nefašistinėmis orga
nizacijomis, bet ir su fašistų įkurtomis

jos organizacijos tučtuojaus turi sušauk
ti partijos organų posėdžius, aktyvo pa
sitarimus ir kuopelių susirinkimus, o tai
pogi plačiausiai šaukti visų kitų nepar
tinių sluoksnių pasitarimus ir susirin
kimus.

vieną žydą darbininką.
Anglų vyriausybė už

draudė gyventojams išeit 
iš namų Jeruzalėj tarp 6 
vai. vakaro ir 5:30 vai. ry
to.
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Church Groups to Have Largest Bloc 
Of Delegates at World Youth Congress

Spanish War

INTERVIEWS
WITH

WILLIAM GROPPER

(third in a series)
By Walter Kubilius

HEN I FIRST began noticing 
those lucid and sharp cartoons 
there was something about the

signature, "Gropper", that made me 
think 
body

of a short stocky man, soft in 
but very sharp in pen. My 
was very close for this famous 
year old cartoonist-artist is a 

man with mournful 
paradoxically, cont in-1

forty 
simple, quiet 
features that, 
ually smile.

William Gropper is the man whose 
cartoons have graced the labor and 
progressive press. His unique draw
ings have acted as stinging flails 
against war, fascism and our own 
Tory politicians. A prolific cartoon
ist, his works have been printed in 
the New Masses, Vogue, Esquire, 
Vanity Fair, The Fight. Champion, 
various newspapers and in 
hooks.

many

25 Years of Cartooning

Bill started wielding his mighty 
pen at the age of 15 for a sweatshop 
operator at $6.00 a week. Cropper's 
ability was soon noticed and he was 
sent to an art school, but the needs 
of the stomach had to be satisfied 
and he continued to work for a 
shorter time, at $2.50 a week, 
years later he landed a job as 
toonist on the Tribune and 
launched upon his career. He 
been a cartoonist ever since.

Two 
car- 
was 
has

Enters Labor Movement

inThere's an interesting story 
the way Bill entered the labor move
ment. During the red-scare days he

FROM HERE AND THERE
Thousands of people have the idea 

that our slums are only to be found 
in our great cities; hut that is a fal
lacy. Secretary Ickes has pointed 
out that some of the worst 
are in the cities of between 
and 300,(XM).

100.000

was amazed to 
$1,750,000 more

find it 
on its

Cleveland 
as paying 

area in the form of increased 
police and hospital protection 
it was taking in from the same 
in the form of taxes. Police 

cost |X‘r capita in the

slum 
fire, 
than
area
protection 
slum district was found to be 57.60;
for the city at large only $18.12!

The noise created by twenty seven 
singers is only twice that 
singer.

of one

People in the Yews...
"An artist", ho said, "who is ac- 

■ five in the movement gets plenty of 
inspiration in his day-to-day work”.

Last year he received the Guggen
heim Fellowship and traveled 
throughout the West. When he re
turned he had a portfolio of first- 
class paintings under his arm. Al
though a capable artist he prefers 
cartooning.

"While painting”, ho stressed, “can 
be more powerful because of the 
use of color, etc., cartooning is more 
effective. Thousands will see the 
cartoon, but only a few will go to 
an art exhibition".

William Gropper

received an assignment to draw the 
“agitators" with their bombs, knives 
and all other poetic paraphenalia. 
He went down toy he headquarters 
of the I.W.W. to talk with some of 
these "bolsheviks”.

"Have you any bombs here?” 
asked.

"Yes”, was the reply he received 
as one of them opened a drawer and 

pamphlet explain- 
and

he

ideals of the

Bill handed 
and has

gave Gropper a 
ing the purposes 
I.W.W.

One hour later
$1.50 as a year's dues 
in the working-class movement 
then on.

To Taint Murals

Just a short while ago he signed 
a contract to paint the largest mūr

iais in the Department of Interior 
Building. He is now working on the 
color sketches. Outside of this he 
has no definite plans for the future.

A successful and noted cartoonist, 
yet. his work is banned in Germany 
and Japan.
Japanese Emperor 
government protest, 
plied with another cartoon showing 
the Emperor pulling Mars on 
rickshaw over China.

One cartoon made the 
fume and the 
Bill merely re-

a

over 
been 
from

Art and Cartoon

doesn’t believe in inspiration 
is his hours of work to full ill 

and a deadline to meet.

This Man Gropper

William Gropper is a 
and modest personality, 
sort you would overlook in a sub
way station, the sort who 
get up and give a lady a seat, 
sophistication is the soft type and 
you would he right in saying that 
he is a morc-than-kind father to his 
two sons.

But above all these things- to me 
ho seems to be the embodiment of a 

‘from each according to his 
his pen he helps in 
are all doing add
le the fight, for a

phrase 
abilities". With 
doing what we 
ing our hearts 
bet 1 er world.
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A silent violin has been perfected 
for practice. It can be heard only 
by the player.

Trees are very effective in ab
sorbing street noises. This is being 

i taken advantage of in laying 
streets in Leningrad, Russia.

Dr. E. E. Free has devised 
chine which proves that then 
such thing as silence.
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Suggestions lor the 
Baltimore Chorus

Modern Youth Hold More Vital Interest in Religion 
Than Ever Before Says World Youth Leader

By Betty Shields-Collins, International Secretary, World Youth Congress

Modern youth throughout the world is accused of drifting away 
from religion. The coming World Youth Congress at Vassar 
will prove that youth today, more than at any time in the present 
century, is vitally interested in religious matters.

The largest single bloc of delegates from 52 countries to be represented 
at. the Congress will come from the youth sections of Church organizations. 
Young people

Jewish,
coming to the

it he light of their religious ideals on
i the issues facing their generation 
and the world at large.

of the six largest, faiths Buddhist, Christian, Confucian, 
Hindu, Mohammedan are®—-----------------------------------------------—

Congress to throw

diverse shades of religious 
represented in the World 
Congress will make the ses- 

concerning religion of special 
We hope that, as a re

The 
belief 
You t h 
sions
importance, 
suit of the Congress all Faiths and 
denominations will find it. possible 
to work together in fuller coopera
tion than ever before. Some of the 
aims of the World Youth Congress 

people of all 
constant colla- 
affecting their 
erasing exist-

are to unite young
Faiths, promote their 
boration on all issues 
general welfare and 
ing prejudices.

One of the four Commissions into 
which the Congress will divide itself 
for most of its work will be con
cerned with the religious and philo
sophical bases of peace and justice I

in the world today. The agenda for 
this commission, prepared by the 
World Y.W.C.A., the World Student 
Christian Federation, the World Y. 
M.C.A. and the World Union of Jew
ish Youth gives prominent position 
to this problem; "What is the spe
cial task of the Churches in estab
lishing a common moral basis which 
will give a solid foundation for in
ternational peace and justice?”

The official youth sections of eight 
Protestant denominations in the 
United States have selected delegat
es to represent, them on the Ameri
can delegation of 50. They are Bap
tist, Congregational, Episcopalian, 
Evangelical, Methodist, Quaker, Re
formed and Unitarians.

that 
is, it

An English professor states 
no matter how loud the noise 
rarely bothers the person who is re
sponsible for it.

A professor has developed 
strument which shows that 
talking in their homes make 50 
times more noise than passing cars.

an in
women TUESDAY AND

FRIDAY

As a member of the Baltimore 
Lyros Chorus, I'd like to make a 
suggestion to the youngsters of that, 
group. On week-ends, instead of lhe 
younger ones dividing up into sepa
rate groups and attending their own 
private shores, why don’t they get 

I together and visit these shore's as a 
| group? They don’t have to wait un
til the elders organize a picnic or 

.an outing to draw them together.
Every week-end or Sunday, a dif
ferent member could invite the rest 
of the crowd to his or her pot. shore. 
Think il over!
THINGS TO KNOW—

Charles Granofsky’s 
for lhe Lyros Chorus 
Where does A. Jacobs 
on Sundays ?... Why 
make less noise than
When will C. Jacobs learn to vibrate 
those strings smoothly and pleasant
ly?... Why did R. Paskis run out 
Tuesday evening?

candidates 
Quartet te ? ... 
spend his time 
five girls will 
a whisper? ...

7'wjfe
■V% >

rp()R TWO YEARS the tall black headlines, the majestic states- 
1 man, the news reel and the radio announcer have brought 
daily to your attention the harsh words of War in Spain. . .One 
decade ended and another began as the issues of the future were 
clarified on Spanish battlefields and the people of the world un
derstood the “who-whom” of Fascism and Democracy. . .

On July 17, 1936, the fascist-instigated revolt against the 
Spanish Republic broke out in Morocco. Within a few hours of 
the first prophetic rifle cracks German and Italian planes, artil
lery, bombs, pilots, men and tanks began to pour in to aid the in
surgents. Three-fourths of the Spanish Army had joined the 
rebels, while the larger part of the Navy remained loyal to the 
democratically elected government.

It was obvious that the Spanish people were being attacked by 
three fascist nations, Germany, Italy and Portugal. Unarmed 
ahd unable to meet the mechanized attack of the fascists the 
newly-formed People’s Militia retreated inch by inch.
r I ’HE “REVOLT” was far from spontaneous. Since the forma-
* tion of the Spanish Republic the landowners, army and 

clergy were constantly fighting the growing class consciousness 
of the people. Reforms were put through and the aristocracy 
knew that the death knell of the Republic must be sounded be
fore they would be able to recoup their power.

Spain, it must be remembered, was an undeveloped agricultural 
economy. Land was owned by a few and a system of feudalism 
existed. It was an issue of progress or reaction and the Spanish 
people overwhelmingly voted for progress in the February elec
tions of 1936.

The Popular Front, a coalition of parties on a minimum pro
gressive program,^ was victorious and proceeded to establish 
long-needed reforms. Social laws were passed and land grants 
were made to the peasants. Fascism was on the way out.

THE OUTBREAK
A coup-dc-ctat was planned by rebel generals to overthrow 

the Popular Front in July. Army garrisons revolted in nearly 
all the large cities, but were put down by the force of the peo
ple. Finding their coup a failure, the generals had to rely upon 
Italy and Germany for aid.

At this period one of the most amazing historic events in the 
world occurred. With antique rifles and scythes the men and wo
men of the villages marched to meet the advancing Moroccan ar
mies and German planes. The rebels continually advanced until st 
People’s Army was formed and the fascists stopped when the 
“Miracle of Madrid” occurred on November 7, 1936.

TWO YEARS OF WARFARE
JT IS NOW the second anniversary of this war. The daily news

papers have kept us informed of the events, and so it is only 
necessary to understand the deeper implications of the invasion.

Madrid may be over a thousand miles away, yet the bursting 
shells threaten the peace of America. If we see fascism victorious 
and Spain occupied we also see fascism revived in America. More 
than anything else the war has taught us that the issue is not 
Communism vs Fascism, but Fascism vs Democracy. On the 
Spanish fields that battle is being fought and if we are to see 
Democracy triumphant in America we must see that Democracy 
in Spain receives all possible aid.

The Japanese Emperor 

wins the Nobel Peace Prize.

LJMLS, Constitution
(Conclusion)

—Gropper.

That only those members that at
tend rehearsals all during August 
will have a safe chance of going to 
the Laisve picnic in September. 
OVERHEARD—

“See that dress she is wearing? 
Well, I saw a tablecloth in a res
taurant the other day just like it”. 
FAMOUS SAYINGS—

J. Raymond: "Separate them two"! 
J. Lockwick: "I dunno—It ought to 
work” ... I. Balsys: "We weren’t 
talking 
bert, 
"You ought to hear 
V. Stock: 
boy!" 
swell!”... A. Pygriun: 
cars me cye!”...R. Paskis: "May
be!” .. .

Balsys: "We
r. Ekewise: "Hey Al- 

here’s Ruth’’!... C. Jačobs: 
me play!”. . .

"Whose chewing gum, 
A. Jacobs: "Swimming was 

"Eyes and

—“Eyes and Ears

Hicktown B’klyn 
Gets an Idea

The eruption of 
katoa situated on 
Indian Ocean was 
ever heard. This

volcano Kra
is la nd in the 
loudest noise

ARTICLE V
Fees, Membership, Affiliation

1. Each unit and affiliate of the 
League pays a five dollar annual 
membership or affiliation fee to the 
National Executive 
bers-at-largc shall 
fee of $1.50.

jLeague for the past six months 
good standing.

in

“NEUTRALITY”
Without a doubt the heroic resistance of the Spanish people 

pould have crushed the war once and for all—BUT, munitions 
Und arms were lacking. Food was lacking. The United States, 
embarking upon a “neutral policy”, refused to sell arms to the 
Spanish people and yet sold arms to the rebels through Italy and 
Germany. Neutrality?. . . The British government, playing with 
the farce of “non-intervention”, has openly sold out Democracy 
for a mess of fascist pottage.

Undoubtedly the situation is severe, 
needs the munitions and equipment 
With this equipment she can crush 
great hope for Spain, and the hope 
the LIFTING OF THE EMBARGO.
Spain will be in a position to oust the invaders.

Above all things Spain 
which America can supply, 
the fascist advances. The 
for our own Democracy, is 
Once the embargo is lifted

Committee. Mem
pay an annual

League is a local 
cultural or fine

2. A unit of the 
body engaged in 
art activity (and not organically a 
part of any other national organiza
tion) whose membership has been 
accepted by the N.E.C. 
ed by the N.E.C. and 
vention.

and approv- 
by the Con

organization

con-
Lea-

Melly and Lily were very worried 
the other day.

“Professor,” they said, “where can 
we get a small cow?”

“A cow?” “Yes,” they replied 
more emphatically, “a real live 
cow.”

Whether they have the cow or 
not by this time is a moot question 
but you are interested In why they 
wanted a cow.

Briefly, my friends, for the Village 
Barn Dance and Fair to be held by 
the B’klyn Builders on the evening 
of August 6, 1988.

It will be an old-time type of af
fair with cow bells, hay seeds and 
green apples galore. Who knows? 
We may even have a cow that can 
a milked. Builders are known for 
their unusual 
This one will 
keep the date

unique dances, 
so

and 
be no exception, 
in mind.

—Professor.

the 
an 
the 
occurred in 1883

and the noise of the explosion was 
heard 3,000 miles away.

THE “VOICE” 
Of Lith-Americans 

NOW OUT!

Have YOU « 
Subscribed?

1 year—$1.50

i year—$1.00
Lithuanian-American Publishers 

Box 38, Station W, 
Brooklyn, N. Y.

Notice for LMS 
2nd District

3. An affiliate is any 
or branch of an organization which 
engages in casual cultural or fine art 
activity and whose membership has 
been approved by the N.E.C. and the 
Convention.

each 
upon

AU
please note: The District meeting 
will bo held Aug. 7, 1938, in So. 
Boston. Same place as usual at 10 

a. in.

District Committee members

It is important that you be there. 
Get all your L.M.S. picnic tickets, 
money juid bills. We will make our 
picnic report of June 12 — just in 
case some of you forgot.

—J. Kižys, M. Zurba.

Out of the 67,000 tenements which 
house 2,000,00 persons in New York, 
some ninety per cent arc condemned 
as fire-traps by the experts.

4. A member-at-large is a person 
interested in furthering the aims of 
the League who is not a member 
of any affiliate or unit and whose 
membership has been approved by 
the N.E.C.

5. Each affiliate and Unit of the 
League shall receive a charter issued 
by the N.E.C. This charter is to be 
automatically renewed annually up
on payment of the annual affiliation 
or membership fee.

6. Each member-at-large and mem
ber of a unit of the League receives 
a membership card 
National Secretary.

7. Each affiliated 
cultural director for
maintaining contact with the League 
and to bring to his organization 1he 
suggestions and decisions of the 
League so that it may be able to 
better participate in furthering the 
aims of this organization.

8. Each member of the League is 
eligible to become an officer of the 
League provided he has been in the

signed by the

body elects a 
the purpose of

An airplane makes about 87 times 
as much noise as the average auto
mobile.

New York City is so noisy that in 
some sections the roar of a tiger 
cannot be heard twenty-feet away.

Units of the League

9. A unit of the League is com
posed of at. least five members and 
is organized to further the aims 
of the League.

10. The basic form of organization 
is the Unit—which may be a chorus, 
orchestra, drama circle, writers’ cir
cle or any other type participating 
in the field of fine arts or culture. 
The meetings of the unit are 
ducted in accordance with the 
gue’s Constitution.

11. The ordei' of business for 
meeting of the unit is decided
by the executive committee of the 
unit prior to the meeting and is 
submitted to the membersip of the 
unit for approval.

12. The membership dues in a unit 
of the League is decided upon by 
the annual membership meeting of 
the unit.

13. The unit of the League may 
accept supporting members who shall 
pay an annual fee stipulated by the 
unit which shall entitle them to cer
tain special privileges. Supporting 
members of a unit are not members 
of the League, unless, in addition to , 
the annual stipulated fee set by the 
unit for such members, they also pay 
the regular membership dues of the 
unit.

14. The N.E.C. shall suggest forms I 
of organization for the various types 
of units as it deems necessary, pro
vided these forms are not contrary 
to the Constitution.

15. The N.E.C. shall send the units
suggestions for activity in the field 
of culture and fine arts from time ■ 
to time. ; i

16. A member-at-large, a unit or 
affiliate, in order to be in good 
standing in the League must have 
paid fees to the unit within the first 
three months of the fiscal year. New 
members and affiliates become good

HELP SPAIN—NOW!
rTTHE BATTLE between force and liberty is being fought in 

Spain. We need not beat around the issue—it is clear and 
distinct. A fascist victory in Spain means fascism encouraged 
the world over. Fascism must be crushed that Democracy may 
endure.

Lithuanian youth can do their part in this titanic struggle by:
1) —Urge your congressmen to LIFT THE EMBARGO.

Have your organization send telegrams to Washington protest
ing against the un-neutral Neutrality Act.

2) —Help the Spanish people by contributing towards the 
various committees to aid Spanish Democracy.

3) —Have your branch or chorus contribute towards the 
sending home of one of the Lith-American boys in Spain.

4) —Teach your friends the important issues at stake. Have 
them contribute and aid in the fight for democracy.

5) —Remember the words of La Passionaria, “Today it is our 
turn, tomorrow- it may be yours. We are defending the cause 
of Liberty everywhere”, and act accordingly.

standing members of the League 3 rolls of the League, 
months after payment of the requir
ed fee.

A member of a unit or af- 
which is in good standing 
unit or affiliate, according 
by-laws, is in good stand-

18. The fiscal year of the League 
is from January 1st 
31st of each year.

to December

filiate 
in his 
to its 
ing with the League, provided all
other stipulations of this Consti
tution are complied with.

(b) Fees paid by new members 
are for the current fical year.
A member-at-large, a unit, or an 

affiliate failing to renew member
ship within the first three months 
of the fiscal year becomes suspended 
from membership rights and privi
leges of the League. Upon failing 
to renew the membership within the 
first six months of the fiscal year, 
it is dropped from the membership

Districts

or more units 
territory may

19. A group of three 
within a certain given 
form a district for the purpose of 
furthering the aims of the League, 
with the approval of the N.E.C.

20. District conferences of dele
gates from units and affiliates are 
held at least once a year.

21. The District Conference elects 
an executive committee to further 
the work of the district.

22. Districts of the League may 
incorporate in the state in which 
they are functioning when the N.E.C. 
approves.
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Paraše M. ZOščENKO Verte V. PAUKŠTYS

MELSVOJI KNYGA
V. Stebėtini Nuotikiai

(Tąsa) £2
Abelnai, iš paskutinių dviejų novelių 

galima padaryti išvadą, kad bile kokia
me pasielgime svarbią ir net pamatinę 
rolę lošia tikslas ir siekis.

Ir ton, kur tikslas menkos vertės, tai 
net ir narsiausias pasielgimas gali pa- 
juoką sukelti. O kur tikslas prakilnus, 
ten karžygiškumas, kaip matome, pasie
kia savo didybę.

50. O teisingas ir didis tikslas sykiu 
su karžygiška kova ir stebėtinu didvyriš
kumu sukūrė, pavyzdžiui, socialę revo
liuciją. Ir šia revoliucija užsibaigė praei
tis ir atėjo dabartis. Ir apie praeiti, be- 
sklaistydami istorijos lapus, mes jums 
daug pasakojom. O kas liečia dabartį, 
tai ji priešais jūsų akis. Ir visi jūs ma
tote, kas ji tokia. Ji tokia, kad gyveni
mas iš savininkų sankrovų ir fabrikantų 
rankų ir iš dvarponių rankų galutinai
perėjo į tų rankas, kurie dirba. Ir tas 
yra vienas stebėtiniausių įvykių ir per
keitimų, visoj istorijoj žinomų.

Ir šių perkeitimų stebėtojai tuvi neuž
miršti, kad dabartinis momentas sulydi
nus su tuo, kuris bus, toli gražu ne vis
kas. O tūli mūsų dienų sunkumai dar 
nieko nepasako. Gi tas, kas padaryta 
veik iš nieko,—jau neapsakomai daug. 
O tas, kas bus greitoj ateityj, bus te
apsakomai puiku, kadangi viskas bus da
roma dėl savęs, o juk niekas negali būt 
sau priešu. Ir, reiškia, bus tas, kas rei
kalinga. |

Bet tas, kas jau yra, neatėjo savaime. 
Tam buvo pa rodyta aukščiausio laipsnio 
didvyriškumas ir dvasios1 jėga, nebūto 
pernešta didžiausios sunkenybės ir dide- 
liausi nuostoliai.

O iš stebėtinų nuotikių, įvykusių tais 
metais, apart nurodytų, galima paiši
nėti šiuos.

51. Pirmas stebėtinas nuotikis—tai pi
lietinis karas, užsibaigęs pilnu sukrju- 
šinimu poniškosios Rusijos.

Kaip pasakė mūsų sovietinis poetas:
Už tai mes palei Orią mušėmės, 
Palei Žmerinką kovėmės.
Už šią kovą, velniai griebtų, kreivą 

kaip lanką,
Mus visus, išlikusius gyvus, kelia

į dangų.
Bet mums, vyrai, netinka palaiminta 

šalis.
Ir, ištikro, šiame kare daugelis paro

dė tokį didvyriškumą ir tokį karžygiš- 
kumą, kad mažai kas tam gali prilygti! 
Ir šių karžygių vardus visi mini. Kai 
kurie jų žuvo, o kai kurie gyvi ir juos 
galima matyti. Ir vardai vienų ir kitų 
bus užrašyti ant marmurinės lentos auk
sinėmis raidėmis.

52. Antras stebėtinas nuotikis buvo 
toks, kad privačiai vaisbūnai ir pirkliai, 
su jų įpročiais kasdien pirkliauti, tapo 
galutinai nugalėti. Gi išpradžių kaip ku
riems rodėsi atbulai ir kad pergalė jų 
pusėje. Ir jie jau aukštai iškėlė savo vė
liavą ir išdidžiai maršavo savo būryje. 
Bet šiame momente jie tapo nugalėti ir 
išnyko iš naujosios istorijos puslapių su 
savo garsiais ūbaisiais: “Neapgausi-ne- 
parduosi,” “Pinigai nekvepia” ir tam pa
našiai. Ir tas paskutiniais metais buvo 
stebėtiniausiu įvykiu. Čia pergalė vienu 
yra sukūlimu kitų.

Ir šį nuotikį vertėtų auksinėmis rai
dėmis užrašyti.

53. O kas liečia trečią stebėtiną nuo
tikį, tai dideliausios permainos.

Dar ne taip senai poetas rašė sekamas 
eiles, kuriose, delei rimo, padaryta po
etinė liuosybė:

Pakanka pūti ir dūlėti
Ir niekšybę padangėn kelti,—
Rusija iš miego nubudo
Ir nutrynė, nuplovė degutą.

Vienok šios eilės jau nieko nepasako. 
Ir nuplovus degutą Rusija iš šiaudinės 
ir medinės laipsniškai darosi geležine. 
Tas taipgi stebėtinas apsireiškimas, kuris 
pats savaime kalba'be jokių užrašų.

54. O ketvirtas stebėtinas nuotikis vi
siems matomas. Ir mes nevarginsime 
skaitytoją aiškinimais, kaip ir kas, ir ne- ' 
liesime ekonomijos klausimą. Tik pasa

Detroit, Mich.

kysime, kad materialis gerėjimas, kuris 
dabar prasidėjo, visą laiką kils, kol at
sieks savo tikslą. Ir sykiu su tuo per 
visą laiką mažinsis skaičius nepasisekė- 
lių ir žioplių.

Ir mes tam pilnai tikime ir turime vil
tį. Ir tas, veikiausiai, taip bus. Ir tuomet 
tas pilnai pasitvirtins, tai šį stebėtiną 
nuotikį visi, be skirtumo, įvertins ir visi 
savo sielose užsirašys.

55. Kas liečia penktą stebėtiną nuotikį 
—tai milžiniškas darbas. Ir šis darbas 
buvo vedamas tokia jėga ir tokia energi
ja, kad visus nustebino. Ir kaip kurie 
pasakė: tas labai pavojinga jų sveikatai.

Ir tai, ištikrųjų, buvo milžiniškas dar
bas, pa vėjingas sveikatai, kad ba jūrinės 
klasės atstovas stačiai negali suprasti 
kas čia yra.

Kaip savo laikais poetas Nekrasovas, 
kreipdamasis į savo pasaulinius skaityto
jus, pasakė:

šį įprotį prie darbo doro 
Gerai būt tau ir man perimti. 
Palaimink-gi liaudies darbą 
Ir išmok mužiką gerbti.

Ir mes prie šių eilių pridursime, kad 
mes privalome išmokti vienas kitą gerbti, 
būti vienas kito linkui atydesni ir malo
nesni. Ir privalome rūpintis vienas kitu. 
O tai, jeigu mes darbo linkui būsime la
bai atyclūs, o žmonių linkui ne, ir jeigu 
mes darbą maloniai pamylėsime, o žmo
nių linkui stačiaburniausime, tai pasida
rys nesmagumų ir staigus iš rindos spar
no smūgis. Ir tą būtinai reikia išvengti. 
Tai labai pavojingas momentas. Čia vėl 
gali būti ginčų, įsižeidimų ir širdgėlų.

Ir tą ant melsvo marmoro reikia užra
šyti juodomis raidėmis su penkiais šauk- 
smaženkliais.

56. Žinoma, gal būt mes užmiršome 
pasakyti apie kokius nors stebėtinus nuo
takius, todėl meldžiame pasižymėti savo 
atmintyje.

O kaslink stebėtinų ir puikių dalykų 
užsieniuose, tai jų ten labai dažnai būna. 
Ir ten randasi tokių išimtinų karžygių ir 
būna tokių drąsos ir didvyriškumo pui
kių žygių, kad net priešai apstulbsta ir 
jie tuomį įgąsdinti, baisiai pyksta, ker
šija ir užmušinėja.

Ir jūs, laikas nuo laiko, apie tai skai
tote. Ir tų karžygių vardai ant mūsų lū
pų. Ir šie puikūs vardai taipgi bus ant 
marmoro užrašyti auksinėmis 1 raidėmis.

Ir, ve, tuomi, bičiuliai, mes pavelysi
me sau užbaigti aprašymus stebėtinų is
torinių nuotikių ir trumpą suminėjimą 
mūsų dienu stebėtinu nuotikių.

Taigi palinkėsime laimės ir pasisekimo 
naujiems žmonėms ir naujam stebėtinam 
gyvenimui, kuris plečiasi priešais mūsų 
akis!

57. Lai gyvuoja naujas, jaunas, gyve
nimas !

Ve, dabar viskas priklauso patiems 
dirbantiesiems ir todėl mes tikimės, 
kad viskas bus gerai ir kad visi vergiški 
jausmai ir mintys, sukurti tamsios isto
rijos,—skubrus paslaugumas, lekajiškas 
įtaikumas ir besaikiais pasiruošimas,— 
išnyks ir daugiau niekad nežemins žmo
gišką garbę.

Tas buvo padaras baimės ir žiaurios 
kovos už būvi ir visa nemalonia istorijos 
eiga.

Taigi, lai gyvuoja naujas, jaunas, gy
venimas, ne tok is, kaip istorijoj užrašy
tas!

Ir šiuo maloniu šauksmu, kuriame 
daug džiaugsmo ir vilties, mes užbaigia
me savo skyrių palinkėdami viso gero.

Tik paprašysime jus perskaityti neilgą 
straipsnelį prie penkto skyriaus užbai
gos.

Straipsnelis prie penkto skyriaus 
užbaigos.

Ir taip, bičiuliai, mūsų puikus penktas 
skyrius užbaigtas.

Ir ką-gi mes matome, visa tai perskaitę 
—istorines novelles ir trumpas pastabas 
stebėtinų nuotikių iš mūsų dienų gyveni
mo?

Mes matome, kad per visas neapsako
mas bėdas, per visas patamses, šaltį ir 
miglas visuomet prasimuša skaisti min
tis. drąsa, viltis ir didvyriškumas. Mes 
matome, kad greta pasigailėjimo vertų ir 
niekšiškų elgesių atliekami aukščiausio 
laipsnio ir pagarbos verti elgesiai.

Pagalinus, mes matome, kaip keičiasi • 
mūsų gyvenimas ir kaip’iš vienokio jis 
darosi kitokiu—tokiu, kokis bus reikalin
gas ir naudingas žmonijai.

(Bus daugiau)

Civilių Teisių Buletinas
Detroite jau keli metai gy

vuoja vardu Civil Rights Fe
deration — Civilių Teisių Gy
nimo Federacija, ši federa
cija yra labai svarbi del dar
bo žmonių. Į šią federaciją 
priguli suvirš 600 organizaci
jų įvairių tautų ir pažiūrų. Ji 
gina visokius persekiojamus 
darbininkus nuo reakcionierių 
laike streikų ir šiaip diskrimi
nacijų. ši organizacija yra 
labai garsi Michigan valstijoj.

Sekama konferencija įvyks 
25 d. liepos, 51 Sproat St., 8 
vai. vakare. Dabar išleido mė
nesinį buletiną apie C. R. Fe
deracijos veikimą ir apie teis
mų eigą. Buletinas parsiduo
da po 2c, arba už 100 $1.50. 
Užsakymus galima duoti per 
telefoną, Cadillac 6278. Ypa- 
tiškai galima gaut raštinėj, 
1001 Hofmann Bldg., 2539 
Woodward Ave.

Krogerio Streikas
Jau apie mėnuo laiko strei

kuoja Detroite stambios chain 
krautuvių kompanijos darbi
ninkai. Išėjo į streiką prieš 
blogas sąlygas ir prieš algų 
kapojimą. Darbininkai gerai 
organizuoti į CIO uniją ir so- 
lidariškai pikietuoja. ši pati 
kompanija užlaiko ir milžiniš
ką duonos ir pyragaičių ke
pyklą. Kepyklos darbininkai 
irgi visi ant streiko.

Kompanija d a r o visokius 
persekiojimus, kad tik suardy
ti streiką, bet darbininku so- 
lidarumas atmuša visas provo
kacijas ir areštus.

Nuo pradžios streiko jau 
buvo areštuota 150 darbinin

kė trumpą gerą prakalbą šių 
dienų nuotikiais. Dabar temo
kite, kada bus pranešimai 
apie kitą pikniką dėl mūsų 
spaudos. Gal nereikės vėl 
bėgti nuo lietaus į svetainę.

Papeikimas Sąryšio Valdybai
Liepos 7 d. turėjo įvykti 

Sąryšio konferencija, bet jo 
valdyba nesusitarus sušaukė 
vienus delegatus ant Yemaiis 
svetainės, o kitus ant Porter 
St. Tad konferencija neįvyko 
nė vienur nė kitur. Todėl už 
tai valdyba verta papeikimo 
ir ateityje turite veikti sutar
tinai. Alvinas.

Cleveland, Ohio
Akrono gumos baronai, po 

pakartotinų pastangų nepavy
kus sudaužyti unijas, grąžinti 
“open shop” sistemą, staigja 
griebėsi “naujos idėjos” su fa
šisto Gerald L. K. Smith pa- 
gelba atgaivinti “jonvaikių” 
(vigilantes) judėjimą. Biržu
lio 15 dieną tam nepraustaį- 
burniui-fašistui buvo sureng
tos prakalbos. Čia jis bjau
riausiai melavo apie CIO, J. 
L, Lewis ir komunistus. I

Paniški, kad fašistas Smith 
dar bus gub. Davey rinkimų 
kampanijos vairuotojas. Jis 
visoj eilėj miestų, ypatingai 
industriniuose centruose, tu
rės panašius mitingus, kur 
“raudonojo baubo” pagclba 
mobilizuos reakcines jėgafe 
dėl išrinkimo gub. Davey). 
Smith yra vienas tų fašistų, 
kurie organizuoja “komitetą iŠ 
1,000,000.” Matote, kokioj 
tamsios jėgos — industrialis- 
tai ir fašistai — remia gub;.

Scranton, Pa.
Buvo pasklidę kalbos, kad 

Lietuvių Literatūros Draugijos 
39 kuopa rengia išvažiavimą. 
Tam tikslui buvo sušauktas 
susirinkimas liepos 7 d. Susi
rinkime nemažai draugų da
lyvavo ir likoš tam tikslui iš
rinkta komisija. Bet neprieita 
prie jokių režultatų ir išva
žiavimas tapo likviduotas. Tai
gi liepos 12 d. 39-tos kuopos 
vasaros sezono komitetas tu
rėjo susirinkimą ir nutarė 
rengti pikniką liepos 31 d., sa
vam parke, High Works 
Grove.

Taigi Scrantono ir apylin
kės angliakasiai galės tą die
ną gražiai laiką praleisti po 
šimtmetiniais ąžuolais ir ant 
tyro oro. O jaunimas galės 
sau linksmai prie geros orkes- 
tros pasišokti. Mat, šį kartą
0

Ė

kų. Civilių Teisių Gynimo Fe
deracija jau veda teismą už 
150 Krogerio darbininkų ir 
prieš diskriminacijas.

Prašalinkime Policijos Viršylą
Yra išleista peticijos dėl pa

rašų rinkinio prieš Detroito 
policijos komisionierių poną 
Pickert. Jau yra gauta para
šų virš 10,000, bet dar nega
na, ir juo daugiau, tuo ge
riau. Todėl, kurie dar nepa
sirašei ant minėtos peticijos 
dėl išmetimo to žmonių di
džiausio priešo, tuojaus padė
kite savo parašą. Pickert ir 
miesto majoras. Reading jau 
suvirš 200 darbininkų papluk- 
dė kraujuose už tai, kad jie 
išdrįso ramiai pikietuoti prieš 
algų kapojimą ir streiklaužių 
vežimą.

Serga Drg. J. Vasiliauskas

Apie porą savaičių serga d. 
Juozas Vasiliauskas, gyvenąs 
po num. 13639 Mapleridge 
St. Dabar randasi Harper li
goninėj, ant John Rd. Drg. 
J. Vasiliauskas mums yra ge
rai žinomas veikėjas ir mūsų 
laikraščių agentas. Linkiu 
greitai pasveikti ir vėl sykiu 
darbuotis.

Girdėjau serga drg. Walte- 
ris Gugas, Aido Choro vedė
jas. Gyvenimo vieta 7749 
Cahalan St. Girdėjau, kad 
randasi Providence ligoninėj, 
ant 14-tos ir Grand Blvd. Lin
kiu greitai susveikti.

Spaudos Pikniko Nepasekmes

Birželio 26 d. turėjo įvykti 
didelis spaudos piknikas, bet 
tada per porą dienų buvo oras 
atšalęs ir dikčiai lijo, ir mū
sų didžiulis piknikas sušlapo. 
Bet pikniko rengėjai greit su
galvojo skymą ir vis vien 
įvykdė pikniką svetainėj. Pa
ėmė didžiulę finų svetainę, 
sudarė dildą programą arba 
koncertą. Buvo atvykęs gar
susis Chicagos Kanklių Cho
ras ir mūsų vietiniai aidiečiai 
sudarė įspūdingą koncertą.

žmonių'buvo kupina svetai
nė ir proga liko išnaudota.

Parengime darbininkai dir
bo sušilę visą vakarą ir va
karo pasekmės, manau, buvo 
neblogos. Drg. Abekas pasa-

Davey ir Brickerį.

Iš p. Karpiaus gazietos ten
ka patirti, kad p. Vitaitis bu
vęs “labai plačių pažiūrų” ir 
“demokratinės krypties” re
daktorius. Prieš Smetonos 
žentą dabar stovi kaip baidyk 
klė klausimas: “Ar Jurgelio
nis galės būti tokis plačių pa
žiūrų organo redaktorius, kai]) 
buvo Vitaitis?” Labai gaila, 
kad “išmintingas” ir Smeto
nos penimas redaktorius suvė
lavo svietui pranešti apie Vi- 
taičio gerumus, kol jis dar bu* 
vo “gyvas.” šitame atsitiki} 
me p. Karpius Vitaičiui meš} 
kiškai pasitarnauja.

Smetonos kavalierius, ašarą 
nubraukęs nuo akies dėl Vii 
taičio žvaigždės užgesimo iij 
paėmęs zuikio drąsą, sušuiii 
ka : “Dabar atėjo laikas tauti
nei srovei dirbti savo reika
lams, stiprintis ir žiūrėti, kas 
dėsis.” Pilnai tikiu, kad taip 
dėsis, kaip kavalieriaus pasa
kyta. Pavyzdys tokio “na-; 
šaus darbo” yra TMD. Scran- 
tone jos paskutiniam seime 
buvo suvažiavę daugiau dele
gatų, kaip toji draugija turi 
narių. Tai vis džiugios pa
sekmės iš “dirbimo savo rei
kalams, stiprinimosi ir žiūrė
jimo, kas dėsis.”

M-ka.

Elizabeth, N. J.
Šiuomi pranešu labai liūdną 

žinią. Liepos 16 d. ryte mirė 
Danelius Šimkus, 19-kos metų 
amžiaus jaunuolis, Irvington 
General Hospital. Paliko labai 
nuliūdusius tėvus, seserį ir tris 
brolius.

Lavonas pašarvotas namuo
se, 234 Clark Place, Elizabeth. 
Laidotuvės bus antradienį ant 
dviejų po pietų.

Prašoma visus pažįstamus ir 
geros širdies žmones lydėti.

Frank Vitkus.

Hendaye.—Siaučia nuož- 
i mūs mūšiai durklais tarp 
Ispanijos respublikiečių ir 
fašistų palei Teruel-Sagun- 
to vieškelį.

nutarėme turėti gerą muziką. 
Taipgi bus keletas išlaimėjimų 
per šokių pertrauką.

Taigi, draugai, įsitėmykite 
liepos 31 d. ir sulaukę tą die-

12 vai., traukite į Highna, 4. r
Works Grove parką. O nesi
gailėsite atėję bei atvažiavę. 
Bus gėrimų ir užkandžių.

Komitetas.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

NUMALŠINKITE TUOS BAISIUS REUMATIZMO 
! SKAUSMUS BARUVACOL’IU

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.

Dienraščio ‘Laisvės’ Naudai
PIKNIKAI

Shenandoah-Minersville, Pa
“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa

WATERBURY, CONN
Visos Connecticut Valstijos

NAKTINIS PIKNIKAS
Naudai dienraščio Laisves bus

Šeštadienį, Rugpjūčio 27 August 
LIETUVIŲ PARKE 

Už LAKEWOOD

Piknikas prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęsis per visą 
naktį. Bus chorų iš tolimų kolonijų.____ ......

~ ĮŽANGA35c~SU UŽKANDŽIAIS.

PHILADELPHIA, PA
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNES

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, CONN 
Spaudos Piknikas

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
LIETUVIŲ PARKE

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio
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Ekskursija j Pamarį Wildwood
Ph i 1 ad e I ph i j os o rgan i z ac i j os 

rengia metini išvažiavimą kas 
metai į Wildwooda.

Ekskursija nuvyksta tarp 
2-3 tūkstančių lietuvių ant 
traukinių, šiemet ekskursija 
įvyksta 31 d. liepos, ant Penn- 
sylvanijos traukinių.

Ant šios ekskursijos mes ge
rai išgarsinam rengiamą “Lais
vei” pikniką Philadelphijos 
apielinkej. Paėmę visos orga
nizacijos pardavinėti ekskursi
jos tikietus, gauna 25c uždar
bio už kiekvieną parduotą ti- 
kietą.

Mūsų organizacijų nariai ir 
mūsų judėjimo simpatikai, pa- 
gelbėkit kuo daugiausiai išpla- 
tint tikietų iš anksto ir toj die
noj. Mūsų sąmoningas darbi
ninkiškas judėjimas kovoja už 
visų geresnę ateitį, nuo kurios 
priklausys ir pačių visų orga
nizacijų gyvavimas. Daug lie
tuvių darbininkų nepaiso mūsų 
judėjimo, būk neturį iš jo jo
kios naudos. Bet visi atsimin
kit, jei Amerikos darbininkų 
klasė nebūtų iškovojus geres
nio gyvenimo, tai tie milio- 
nai ateivių nebūtų atvykę į šią 
šalį .

Neapsigaukit, vyrai, begin
dami ir remdami vien nepri
klausomą savo organizacijų 
turtą ir savo asmeniškus rei
kalus. Ateityj savišelpines or
ganizacijas labiau palies kri
zini, amžius ir kitos sunkeny
bes. ’
“Laisvės” Piknikas 
Philadelphijos Apielinkej

Jau spaudoj garsinama Phi- 
ladelphijos apielinkej “L.” 
piknikas, kuris įvyks 4 d. rug
sėjo, Mikolaičio farmoj.

Daug žmonių rugoja, kam 
ir kodėl mes rengiam tokioj 
ankštoj vietoj. Mes vistick 
turime plačiau paaiškinti apie 
prirengimą šio pikniko.

Visi žinokit, kad Mikolaičio 
parkas šiemet veik dvigubai 
padidintas. Mikolaitis rengia 
ant tos dienos gražų kalnelį 
pai kinimui m ašimi ir busų. 
Vadinasi, visas jo sodas-par- 
kas bus užimtas žmonėmis.

Parke nėra nei vienos un
cijos nei dulkių, nei smėlio, 
žaliuoja gražiausia žolė su 
gražiausiu apielinkės gamtos 
grožiu. Padaryti pereituose 
metuose stalai bus subudavo- 
ti ir išplėsti po visą parką. 
Mes turėsime apie 150 stalų 
ant parko. Nei jokia mašina 
nebus leidžiama ant parko, 
parkinimas bus kitoj pusėj ke
lio. Prie to, mes philadelphie- 
čiai jau pasirengę organizuot 
medžio darbininkus ir pagel- 
bininkus sutvarkyti ir page
rinti visus trūkumus parko 
taip, kad visiem bus užtenka
mai vietos.

Nors ant suvažiavimų vie
nas kitas labai nupeikia Phila
delphijos veikimą, visą mūsų 
judėjimą, bet kada mes per- 
žvelgiam visų metų aktyvą, 
ypač “Laisvės” finansinę pa- 
gelbą su pikniku, bankietu, 
vajais ir kitomis kampanijo
mis, tai visai neklysim ir ne- 
sididžiuosim, kad tą paramą 
gauna pirmutinėj vietoj. Ar 
tie draugai nenurodytų, kiek 
ir kuri kolonija surinko virš 
$1,000 Ispanijos pagelbai? 
Mes surinkom. Veik visos kam
panijos pravedamos sėkmingai 
nuo lietuvių. Tokios pastabos 
labai atsijaučia ant veikėjų ir 
mūsų veikėjai kritingai smer
kia. Mes nesergam kitų kolonijų 
bėdomis, neigi mums dera 
jieškot pretenzijų . . .

Philadelphiečiai draugai, 
“Laisvės” skaitytojai, dalinin
kai ir visi darbininkiško judė
jimo simpatikai, ateikite mums 
į pagelbą prie rengiamo “Lais
vės” pikniko. Priduokite savo 
vardus, adresus mūsų organi
zacijų nariams, kurie pasiža- 
dėsit pagelbėti prie stalų su- 
budavojimo, prie didesnių už

—f- .................... .. .......... —r--..,,
deniai nepaspėjam eiti parei
gų iš viso miesto. Rašykit apie 
streikų eigą.

Philco radio korporacijos 
darbininkai taipgi streikuoja 
labai seniai, o korporacijos 
magnatai, prisidėję prie kapi
talistų lokauto, tupi, irgi ne
pasiduoda ; vis gązdina darbi
ninkus, kad dirbtuvę gabensią 
į pietines valstijas.
Pikniką Sezonas Pasibaigė?

Pereitą 10 d. liepos įvyko 
LDLD 6-to apskričio piknikas, 
bet buvo nepasekmingas. Ne- 
dyvai pašaliniams žmonėms, 
bet kad mūsų LDLD nariai ne
parėmė, o labiausiai, tai kon- 

Įferencijų delegacijos “kriti- 
Ikai”, kurie taip kritikuoja iš 
I peties, nei vienas nepasirodė, 
išskyrus vieną draugą Lipčių 
ir jo draugę iš Chesterio, Pa.— 
tai visa apskričio publika. Pik
nikas vos padengs išlaidas. 
Dabar žinokit, kas dirba ir kas 
kritikuoja. Buvo gerai išgar
sinta.

LDS 5 Kp. Vajus
Labai senai teko dalyvauti 

LDS 5 kp. susirinkime, bet į 
pastarąjį teko atsilankyti lai
ke svarstymo apie vajų. Ir štai 
drg. J. Rainys raportuoja, kad 
gavęs virš 80 narių į mūsų su
sivienijimą; drg. čekanauskic- 
nė raportuoja gavus 18 nau
jų narių. Gauta arti 100 nau
jų narių į LDS. Drg. Rainys 
prie to dadeda: Jei ne bedar
bė, tai aš dar labai lengvai 
gaučia tarpe 25-30 narių. Su
sirinkimas išreiškė širdingą 
padėką mūsų vajininkams ir 
LDS Phila. puikiai pasirodė. 
Drg. Rainys įrodė toj veikloj, 
kad yra progų ir žmonių, ku
inuos galima įrašyt į mūsų su
sivienijimą.

Tai didelis pasidarbavimas. 
Tie draugai ir draugės, kurie 
turi gabumų ir automobilių, 
daug pasidarbuoja ir daug ga
li pasidarbuoti. Jei didžiuma 
pasiaukautų tam darbui, tai 
būt didelis palengvinimas. 
Drg. J. Rainys yra didelis pa
triotas LDS budavojime ir jis 
jam vien darbuojasi ir remia 
kitas kampanijas, o reikia ži
noti smulkaus biznierio pasi
aukojimas.

Viskas, kas man nepatiko 
susirinkime, tai’ betvarkė dis
kusijose : per žiaurios kalbos, 
daugelis ant syk kalba, kri
tikuoja, greit įsižeidžia; taip
gi yra nedraugiškumo. Mūsų 
politika arba taktika turi būti: 
visame kame reikia orientuotis 
kuo draugiškiausiai, kuo rim
čiausiai, kuo švelniausiai ir lo
giškai viską svarstyti, tarti. 
Tuomet pasireikš draugiška 
simpatija tarp visų narių, 
draugiškumas, o tas labai bus 
sveika visiems ir organizaci
jai.

Stoka Žinių iš Phila.
Kodėl iš Phila. veik niekas 

neberašo, apart manos ? Ban
dau kartais pastreikuot, bet ir 
tas nieko negelbsti, nerašo vis
tiek. Sunku vienam sugaudyti 
visas žinias, kuomet mažai 
laiko lieka daugelyje darbų. 
“Laisvės” skaitytojai pasigen
da žinių iš Phila., bet ir jie tu
rėtų pranešti “Laisvei” ir joje 
tilps taip gerai, kaip visų kitų.

Reporteris. 

tvarų dėl maisto ir tt. Visi pla
tinki! įžangos tikietus, paro
dykim Philadelphijos galybę 
visi bendrai. Apie pikniką 
bus pranešta vėliau ir tankiau. 
Programoj jau apsiėmė dai
nuoti 5 chorai iš kolonijų.

Komunistų Partijos 3-čiojo
Distrikto Piknikas

Liepos 4 buvo surengtas 
Philadelphijos organiz a c i j ų 
piknikas, naudai 3-čiojo dis
trikto. Publikos buvo suvažia
vę apie 2,000. čia buvo žais
lų, maudynių ežere, skanių 
valgių ir lengvų gėrimų. Kal
bėjo Daily Worker redakto
rius C. Hathaway, Mother 
Bloor ir kiti.

Dėl šio pikniko visų tautų 
organizacijos surinko visą 
maistą. Iš lietuvių aukavo 
mūsų geri simpatikai biznie
riai : R. Samulionis “hot dogs” 
6 svarus; J. Rainys 5 svarų 
salamę; A. Keršanskas 6 sva
ru sūri; Mike Ramanauskas 5 
svarus “hot dogių”; Joc Bra
zys 5 svarų salamę; A. Mer
kienė “lunch rolls” 5 svarus. 
Vadinasi, nuo lietuvių draugų 
surinkta 32 svarai mėsos. Ir
gi gerai pasidarbuota. Nei 
vieną metą nebuvo bandoma 
parinkt veltui maisto tokiam 
piknikui. Yra gerų draugų, 
tik reikia juos matyti. 3-čiasis 
KP distriktas ir visos rengimo 
organizacijos širdingai dėka- 
voja aukautojams.

Vėl Svarbi Rinkliava Dėl 
Ispanijos

Philadelphijos darbininkiš
ko judėjimo draugai ir drau
gės, mes jau ištiesėm pagel
bės ranką Ispanijos respubli
kos gynėjams, kovotojams 
prieš tarptautinį barbarišką 
fašizmą, šukelėm virš $1,000 
Philadelphijoj. To neužtenka. 
Pasauliniai Ispanijos draugai ir 
draugės nedaleis plėšrūnams 
fašistams pavergt Ispanijos 
liaudį, pavergt viso pasaulio 
liaudį. Iš visų kampų-kampe- 
lių ir iš viso pasaulio plau
kia gausi pagelba Ispanijos 
laisvės didvyriams, kurie gin
dami liaudies laisvės teises 
daro mums didelę garbę.

Šio mėnesio 23 ir 24 dieno
mis įvyks po visą miestą rink
liava. Eis rinkti aukų 1,000 
jaunų ir senų liuosnorių.

Sako, “žmonės neaukauja.” 
Laike Chinijos aukų rinkimo 
2 chiniečiai surinko miesto 
centre po $75 dėžutėmis ir ant 
blankų. Turėkime tokius jaus
mus, jauskimės, kad krinta 
ant mūsų galvų ir kūdikių 
galvų bombos iš orlaivių, ka
nuolių, tankų; atsiminkim 
tranšėjų “sportą” . . . atsimin
kim tą visą kliksmą moterų, 
vaikų, tą visą barbariško fa
šizmo žudymą, naikinimą, vai
tojimą, o tai bus mums daug 
lengvesnis darbas, > visiškai 
saugus darbas ir garbingas 
darbas kovoti ir ginti civili
zaciją, kultūrą ir gerbūvį 
šimtmečiais subudavotą pačių 
žmonių.

Lietuviai darbininkai ir visi 
kiti, ateikit 23 d. liepos, 735 
Fairmount Ave., nuo 9 iki 10 
vai. ryte ar vėliau ir pagel- 
Tėkit parinkti aukų minėtam 
tikslui.

Streikai
Čia streikuoja jau ilgokas 

laikas cukraus fabrikų darbi
ninkai, kuriuose dirba labai 
daug lietuvių. Iš streikuojan
čių mūsų draugų yra labai di
delis prasižengimas, kad jie 
nieko nerašo iš streiko eigos; 
jie laukia korespondento ar ki
to draugo, bet niekas taip ge
rai padėties nežino, kaip patys 
streikuojanti draugai, mūsų 
organizacijų nariai ir “Lais
vės” skaitytojai.. Padiktuok it 
savo dukterims, sūnums ar ki
tiems, o jie parašys angliškai 
ir vistiek tilps “Laisvėje” 
streiko eiga. Mes korespon-

Westfield, Mass.
Nėra Pažangių Žmonių

Šis miestukas, iš paviršiaus 
žiūrint, labai gražus, kitą tokį 
sunku būtų surasti, šaligatviai 
medžiais apsodinti, gatvės ne- 
persenai ištaisytos, apšvarin
tos. Įvažiavus į miestą, dai-1 
ranties, manai, jog žmonės 
puikiai gyvena, bet tikrenybė
je taip nėra. Iš apie 19,000 
gyventojų, sakoma, 2,500 be
darbių gauna ubagišką pašel- 
pą arba WPA darbą, o daug 
yra, kurie pašelpos negauna. 
Šiais metais du kart padau
gėjo bedarbių eiles. Miestelio

viršininkai sako, kad tuojau 
neteksią kapitalo juos šelpti.

Kai kurios foundres pradėjo 
geriau dirbti, bet kompanijos 
tenkinasi su tais darbininkais, 
kurie užsiliko neatleisti. At
leistuosius negrąžina į darbą. 
Darbininkam mokestis moka 
labai žemas. Prie didelio karš
čio foundrėse darbininkai vos 
gauna 45 centus valandai ir 
tai ne visi. Pragyvenimas 
brangus, kaip ir visur, namų 
ramios pigesnės. Unijų nie
kas nesistengia organizuoti, 
nei apie jas kalbėti, gal dėlto, 
kad nesiranda progresyviškes- 
nių žmonių. Kunigijai tai len
gvas gyvenimas, niekas jiem 
nekenkia; tik beda, kad para- 
pijonai menkai uždirba, tai 
neturi ką kunigam duoti. *

Netikėtai teko susitikti vie
nas laisvesnis lietuvis, bet ir 
jis bijąs daug kalbėti apie uni
jas, apie socialistų-komunistų 
partijas. Sulyg jo trumpo pa
sakojimo, čia visi lietuviai ei
na bažnyčion, o parėję už
siima kortų lošimu, ir taip 
progresui kelias užkirstas.

Tarpe lietuvių jaunimo la
bai daug, bet ir jis progreso 
nedaro. Jų nusiraminimas 
sunkiu gyvenimu — poolrui- 
miai, smuklės ir šokių svetai
nės ir taip skaistų, žydintį sa
vo gyvenimą leidžia. Kokia 
ateitis jų laukia, apie tai jie 
menkai svarsto. V.

Anglija Labai Bijo Naziij Ar 
Italu Jsigalčjimo Portuga
lijoj, Ispanijos Kaimynėj

London. — Anglijos val
džia susirūpinus, kad Vo
kietija ir Italija įsigalėjo 
svarbiuose strategl niu ose 
punktuose Ispanijoj. Angli
ja bijo, kad Mussolinis ar 
Hitleris neįsivyrautų ir 
Portugalijoj, kuri rubežiuo- 
jasi su Ispanijos fašistų plo
tu, kaip sakė seime minis- 
teris John Simon.

Vokietija kartotinai siūlė 
parduot kanuolių ir kitų 
ginklų Portugalijai, o Ang
lija, kuri senai žadėjo tų 
ginklų Portugalijai, vis dar 
jų nepristato,—skundžiasi 
Portugalijos valdininkai.

Jeigu Italija bei Vokietija 
įsitvirtintų Portugalijoj, tai 
atsitikime karo su Anglija 
galėtų kariniais laivais, sub- 
marinais ir lėkuvais užkirst 
Anglijos laivam praplauki
me pro Gibraltarą į Vidur
žemio Jūrą ir atgal; dar 
daugiau, fašistai iš Portu
galijos galėtų lengvai ata
kuoti Anglijos laivus, ban
dančius praplaukti pro va
karinę ir pietinę Afriką į 
Anglijos kolonijas.

Generolo Franco valdo
muose plotuose jau prista
tyta didžiųjų vokiškų, toli 
mušančių kanuolių prieš ga
lingiausią Anglijos tvirtu
ma Gibraltara. u c.

Meksika Nepardavinės Žibalo 
Japonam, Sako Cardenas
Jalapa, Mexico. — Prezi

dentas Cardenas viešai pa
teisino, kad Meksikos val
džia paėmė šalies nuosavy
bėn anglų ir amerikonų ži
balo kompanijas. Sako, tos 
kompanijos varė priešingą 
Meksikai politiką, perdaug 
skriaudė darbininkus ir lau
žė įstatymus.

Prez. Cardenas pabrėžė, 
kad Meksika nepardavinės 
Japonijai žibalo; bet Vokie
tijai jis bus pardavinėja
mas mainais už mašineriją.

Vienoj mūrininkas Ignaz 
Stefanovic buvo sunkiai su
žeistas paleistu šūviu. Jį 
buvo užpuolę hitlerininkai. 
Į jį šovęs hitlerininkas bu-

Arabai Užmušė Akmenimis 
Du Žydus Haifos Gatvėse

Jeruzale. — Arabai ak

menimis užmušė du žydus 
gatvėse Haifa miesto ir pa
degė du žydų namus ir dvi 
krautuves.

Susikirtime su anglų ka
riuomene užmušti 8 arabai 
arti Haifos; sužeistas ang
lų oficierius. Anglai nušovė 
vieną arabą kaimietį arti 
Nablus.

Tęsiasi arabų streikas 
Palestinoj. Jie grūmoja mir- 
čia tiem arabam, kurie ban
dytų atidaryti savo krautu
ves.

Lietuviai Pasifilė Lenkams 
Sutvarkyti Vilniaus Gatvių

Grindinį
“Przgląd Handlowo-Gos- 

įpodarczy” Nr. 19, VI. 18 
atspaude straipsnį, “Lietu
va Nori Sutvarkyti Gatves 
Vilniuje,” kuriame, be ko 
kita, rašoma, jog jau prieš 
porą metų iškilęs klausimas 
sutvarkyti Vilniaus gatvių 
grindinį. Tačiau ypatingai 
ryškus tas klausimas tapęs, 
užmezgus santikius su Lie
tuva. Dabar esą svarstoma, 
kokia medžiaga būtų prak
tiškiausia gavėms grįsti.

Esą, Lietuvos pramoni
ninkas S. Gudinskas pasiū
lęs Vilniaus magistratui su
tvarkyti Vilniaus gatves, 
nurodydamas jo išdirbamos 
medžiagos praktiškumą ir 
elastingų kelių naudingu-
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vo areštuotas, bet kadangi 
jis pareiškė, jog Stefanovic 
esąs anti-fašistas ir todėl 
šovęs į jį iš savo politinių 
įsitikinimų, pas ikėsintojas 
tuojau buvo paleistas.

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 nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo Ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

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

mą. Atsižvelgiant į preky
bos santikių su Lietuva ug
dymo dalyką, S. Gudinsko 
pasiūlymas būsiąs rimtai 
apsvarstytas.

PRANEŠIMA] IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus Susirinkimas
Trečiadienį, 27 d. liepos, įvyks vi

sų mūsų organizacijų susirinkimas 
labai svarbiais reikalais. Jau parėjo 
“Laisvės” garsinimo korteles, kurias 
turėsime susiorganizavę paskleisi 
ant ekskursijos į Wildwoodą, 31 d. 
liepos. Turėsime daug reikalų dėl 
"Laisvės” pikniko, “Laisvės” bankie- 
to, Ispanijos rinkliavos. Dalyvaukit 
ko skaitlingiausiai šiame susirinkime 
ir nedarykit sarmatos Phila. koloni
jai. — Veik. Komiteto Valdyba.

DETROIT, MICH.
Spaudos piknikas įvyks 24 d. lie

pos, Capitol Darže prie Telegraph 
Rd. Pradžia 12 vai. dieną. Bus Na
tional Orkestrą, gros nuo 2 vai. po 
pietų iki 9 vai. Vakaro. Bus laimėji
mai bilietukų, kuriuos pardavinėjo

Reikalaukite Crystal Spring
Lietuvių Išdirbystes Sodes-Toniko

Telephone 3245 Brockton, Mass.
IŠDIRBĖJAS JONAS SIDARAS

Jis daro toniką moderniškiausiomis mašinomis, todėl padaro 
geriausią skonio subalansavimą ir daro labai svariose aplinkybėse. 
Jonas Sidaras turi 25 metus patyrimo šiame darbe. Jo daromos 
sodos bei tonikai 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 i

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P areni Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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 kainas.

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

me dėl 26 d. birželio. Kviečiame vi
sus dalyvauti šiame piknike. įžan
ga 25c. — Kom.

EASTON, PA. 
Svarbus susirinkimas

Šaukia vietinis Kongreso Skyrius, 
antradienį, 19 d. liepos, 1938, žydų 
svetainėje, kampas Ferry ir Walnut 
St. Prasidės kaip 7 vai. vakare. Ger
biamieji! Visus širdingai kviečiame 
dalyvauti šiame susirinkime, kur de
legatas išduos svarbų raportą iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso suva
žiavimo. Taipgi po raportu turėsime 
diskusijas, ir apkalbėsime kaip mes 
galėsime sujungti jėgas, kad prisidėti 
savo darbu prie įvykdinimo kongre
so tarimų. Įžanga veltui. — Kongre
so Skyriaus Komitetas. (166-167)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has lx?en issued to the undersigned 

1 to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 861 
NoStrand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS RADIN
86j Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.



Antradien., Liepos 19, 1938

NewWko^^zfeZinioi
Taikos Paradas Bus 
Rugpjūčio 6 Dieną

New Yorke ruošiamasi prie 
milžiniško taikos parado. Jis 
įvyks rugpjūčio 6 dieną, tai 
yra šeštadienį. Jį ruošia Am
erikos Lyga už Taiką ir De
mokratiją. Jau atsibuvo kon
ferencija, kur dalyvavo 230 
delegatų nuo 186 organizacijų 
turinčių 374,298 narius. Eina 
didelis ir energingas prisiren
gimas, nes šiemet sukanka 24 
metai nuo pradžios 
Pasaulinio Karo.

pereito

Šį Vakarą Visi į Madison Square!

valan- 
ir 8th 
pietus 

tada iki

Paradas prasidės 11 
dą ryto nuo 35th St. 
Ave. Eilės maršuos į 
8 Avė. iki 30th St
5th Avė., iki 23rd St. ir para
das baigsis tarpe 24th ir 25th 
gatvių.

Prie šio parado jau dabar 
privalo gerai rengtis lietuvių 
organizacijos, įsitaisyti vėlia
vas, tinkamus plakatus, būtų 
gerai, kad organizuotai pribū
tų į parado vietą. Apie jį jau 
dabar rašo ne vien darbinin
kų spauda, bet net pereito 
sekmadienio “N. Y. Times” 
davė platų ir prielanki] apra
šymą.

Antradienį, liepos 19 dieną, 
8lval. vakare, didžiulėje Ma
dison Square Svetainėj, 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke, at
sibus masinės prakalbos. Tai 
bus paminėjimas dviejų metų 
didvyriškos Ispanijos liaudies 
kovos prieš Italijos, Vokietijos, 
Portugalijos ir viso pasaulio 
fašistų intervenciją. Tai bus 
kartu paminėjimas ir Tarptau
tinės Brigados kovų, kurios ei
lėse apie 3,000 kaunasi ge
riausių amerikiečių.

Kam nežinoma, kaip didvy
riškai, drąsiai pasišventusiai 
kaunasi Ispanijos liaudis. Fa
šistai brutališkiausiu būdu žu
do jų užimtoje territorijoje se
nelius, moteris, vaikus, gimi
nes tų, kurie vienaip ar kitaip 
prisidėjo prie kovos už Ispa
nijos liaudies laisvę, už tos ša
lies nepriklausomybę. Fašistai 
budeliškai su pagelba Italijos 
ir Vokietijos orlaivių griauna 
Ispanijos miestus, degina na
mus. Fašistai technikiniai yra

geriau apsiginklavę ir prisiren
gę, bet vis vien negali įveikti 
Ispanijos liaudį.

Šį vakarą išgirsite geriau
sius kalbėtojus, kaip tai Ispa
nijos liaudies atstovą Ameri
koje Fernando de los Rios; 
kunigą M. O’Flanagan, iš Ai
rijos; daktarą Ruiz Villaplana, 
kuris buvo Ispanijoj teisėju; 
P. Hapgood, vieną iš unijų or
ganizatorių ir 
kalbėtojų.

Jie išaiškins, 
bartinis karas
suteiks paveikslą to, kodėl Is
panijos liaudies respublika tu
ri viltį 
fašistus 
gyvuoti, 
turime
būtų laisva, kad pastojus nau
jam pasauliniui karui kelią.

Įžangos tikietai nuo 25 cen
tų iki $1.65. Nesivėluokite! 
Lietuviai masiniai dalyvauki
te!

Lietuvių Kriaučių Pikni
kas Gražiai Pavyko.

daugelį kitų

ką reiškia da-
Ispanijoj. Jie

nugalėti pasaulinius 
interventus ir laisvai

Jie pasakys, ką mes 
daryti, kad Ispanija

Iš po baliaus “susilpnėju
siam” neapsimoka remtis ant 
gaisrinio signalo stulpo, bent 
taip įsitikino J. Engelhardt, 
36 Morgan Avė., kuris už be
reikalingą iššaukimą gaisrinin
kų nuteistas mėnesį kalėti.

TDA 17 Kp. Susirinkimas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo lietuvių 17 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 21 d., 
7:Š0 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St.

Šis susirinkimas plačiai svar
stys, kaip prisirengti prie pa
rado už taiką ir demokratiją, 
kuris ruošiamas rugpjūčio 6 
dieną. Pereitais metais New 
Yorke demonstravo 40,000 
prieš karą, šiemet turi būti kur 
kas daugiau.

Antras dalykas, tai Scotts
boro jaunuolių paliuosavimo 
reikalai ir visa eilė politinių 
kalinių bylų. Todėl, ne vien 
nariai, bet ir tam pritarianti 
esate kviečiami atsilankyti.

A. Mureika.

Amerikos Liet. Kongreso 
Komiteto Nariams ir 

Buvusiems Delegatams
Buvau pranešęs “Laisvėje”, 

kad Brooklyno Skyriaus komi
teto ir Scrantone buvusių de
legatų susirinkimas įvyks lie
pos 22-rą, Piliečių Kliube. Bet 
dabar susirinkimą* yra perke
liamas į 29-tą. Priežastis—LSS 
19-toji kuopa tą dieną posėd
žiaus.

Meldžiu šį pranešimą gerai 
įsitėmyti, kad nepadarytumėt 
klaidos. Susirinkimas bus Kliu
be, 7:30 valandą vakare.

J. Nalivaika, Sekr.

Pašalpos Biurai Eikvoja 
Žmonių Pinigus

Jau nekartą buvo nužiūrėta, 
jog nekurie ir lietuviški politi
kieriai prisimetę prie organi
zacijų, pasipuošę emblemomis, 
landžioja po pašalpos biurus, 
sveikinasi su supervaizeriais ir 
ten būnančiais policistais, gra
žiai pasirėdę, cigarų kišenius 
prisikišę flirtuoja su bedarbių 
priešais, kuomet bedarbius 
stumdo ir areštuoja. Daugelis 
net badaujančių nuplyšusių pa
šalpos j ieškančių vargšų negali 
suprasti, kodėl pasipuošę “po
litikieriai” be vargo gauna net 
daugiau pašalpos už tuos, kurie 
kovoja. Taip yra todėl, kad to
ki žmonės persistato, jog jie tu
ri didelį pritarimą didelėse or
ganizacijose, pasižada tylėti ir 
atkalbinėti bedarbius narius 
nuo pašalpos jieškojimo, arba 
j ieškančius pašalpos skundžia, 
būk dar jiems nereikią pašal
pos, už tai gauna riebius kyšius 
kaipo “stool pigeons.”

118 Lokalo organizatorius 
nekartą susirinkimui pranešė, 
kad visi nariai būtų atsargūs, 
nes pašalpos biuras bando pa
pirkinėti ne tik vadus, bet ir 
paprastus Workers Alliance na
rius, kišdami net po 50 dol. spe
cialius čekius.

Pačiam 118 L. org. bandė pa
kišti jau prirengtą čekį, bet jis 
paklausė ar visiem tas duoda
ma. Atsakymą gavo, kad tik 
jam vienam, kad “nesifaituotų” 
taip pasiutusiai už porą šeimy
nų, kurios tiesiog badavo. Mey
ers davė ponam gerą “spyčių”, 
nurodydamas, kad visiem be
darbiam dabar reikalinga po 50 
dol. ir jie turi gauti pinigų. Ne
gavęs dėl visų, jis nepriėmė tos 
loskos, bet ar daug tokių ran
dasi?

Kodėl rusų lokalo organiza
torius taip siunta, ir tūli mūsų 
lietuviški politikieriai šiltai pri
imami pašalpos biure, neberei
kia aiškinti, — “kur grūdai, ten 
ir žiurkės.” J. Sgr.

ŠILTAME ORE

šaltas lietuviškas Maisto
kumpis su agurku'

REctor 2-2786
157 Chambers St., N. Y.

Llet.-Amer.
Imp. & Eksp. B-vė

Augimo - Armakausko, 
Atkočaičio- 

Kitų 
jųjų

buvo grupelėmis 
o kiti pasidalinę 
ir alutį gurkšnojo 

šeimynose, 
visiems

Praeitą šeštadienį, Dexter 
Parke, Lietuvių Kriaučių 5 4-to 
skyriaus piknikas gražiai nusi
sekė, ypatingai iš oro pusės. 
Gal būt pikniko sekretorius, 
išduodamas tikietų pardavimo 
atskaitą mane pataisys. Ta- 
čiaus aš manau, kad šis pikni
kas buvo biskiuką mažėlėsnis, 
negu praeitais metais. Bet 
daug tikietų unijos skyriai iš
pirko iš anksto.

Pikniką dabino nuo medžio 
iki kito medžio pririštos iška
bos su lietuviškomis ir ameri
koniškomis vėliavomis nuo šių 
dirbtuvių bei grupių : Yuškevi- 
čiaus,
Matulio-Vaiginio, 
Goldbergio, ir Mičiulio. 
dirbtuvių darbininkai ii 
bosai vieni 
susitvarkė, 
linksminosi
pikniko svetimose 
Tok i am pasidalinimui 
yra gerai žinoma pri( 
dirbtuvėse dar nėra prasidėjęs 
rudeninis žiponų siuvimas.

Daugelio kriaučių visai ne
simatė piknike, nežinia ar tai 
dėlei nepaisymo savo organi
zacijos parengimo, ar dėlei fi
nansų stokos. Pavyzdžiui, At- 
kočaičio siuvėjų visai mažai 
buvo. Iš tokios didelės šapos 
vos keli dalyvavo piknike ir 
prie bendro stalo. Kada susė
do užkandžiauti, tai pažiūrė
jus į žmones atrodė lyg ir ko
kia internacionališka diploma
tu vakarienė. Svečiavosi ne tik 
skirtingų šapų kriaučiai, bet ir 
tautos. Svečius, didumoje, val
giais aptarnavo Atkočaičių šei
myna. Atkočaitionėms’ pri
klauso pagarbos žodis už at
vežimą ir padėjimą ant stalo 
šiltų dešrų! Tiesą, negalima 

kitu leidukiu už
kandžių, bet kiek prie stalo 
suėjo žjnonių, tai valgių nebū- 

jog tie j tųį užtekę, nes grupė susidarė

tu-

Iš Workers Alliance 
Rusų Lokalo

Liepos 11-tą Rusų Lokalo
rėjo būti distrikto organizato
rius Davis, bet iš priežasties 
svarbios konferencijos New 
Yorke nepribuvo. Tuomi pasi
naudodamas trockistas organi
zatorius (nors jam centro už
drausta eiti bile pareigas, ir 
balsas atimtas ant 2-jų metų), 
pasikvietė porą sėbrų iš lokalo 
15, kuris yra atskilęs nuo Wor
kers Alliance ir yra žinomas 
kaipo trockistų-lovcston iečių
lizdas.

Kadangi, kaip jau minėjau, 
iš distrikto žmonių nebuvo, tai 
trockistas Unifaciev tuos du 
perstatė būk jie atstovaujantys 
distriktą ir jie atvažiavę čionai pamiršti ir 
“tvarką” įvesti.

Bet Peleckas juos pažino ir 
susirinkimui paaiškino, 
du (Wimsberg ir Pierce) yra 
prasto plauko žmonės, o ne dis
trikto žmonės. Tuomet Unifa- 
cievas puolėsi Pelecką 
smarkiai susikibo, bet 
kartu pamatė jog Ozarko ir kiti 
pasigriebė krėslus, tai trockis
tas atslūgo, berods, dar du kar
tu buvo panašus puolimas ant 
Pelecko, bet prie kirčių, nepri
leista, nes prieš trockistus bu
vo didžiuma. Nors niekšai buvo 
prispirti prie sienos, bet jie sa
vo purviną darbą bandė atlikti 
išsirinkdami savo “valdybą” 
kuomet pažangieji apleido susi
rinkimą.

Bet ta jų valdyba taip, pat 
nelegališka, kaip ir pats organi
zatorius, nes jis neturėjo teisių 
net susirinkime būti, neturi tei
sių nei į pašalpos biurą eiti ki
tų reikalais, tai ir jo “valdyba” 
yra tik burbulas. Kol gera tvar
ka tame lokale bus įvesta, tai 
pašalpos reikalais patartina 
kreiptis prie L. 118, 56 Man
hattan Avė., arba 90-to, 150 
Havemeyer St. J. Seeger.

mušti, 
tuom

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

liep., Green- 
mirė Ignas 
m. amžiaus. 
130 Nb, 1st

Ketvirtad., 14 
point Ligoninėj 
Matulevičius, 64 
Gyveno po num.
St. Kūnas pašarvotas dukters 
namuose, 119 Clymer St. Lai
dotuvės įvyko pirmadienį, lie
pos 18 d., Holy Trinity (šv. 
Traicės) kapinėse.

Laidotuvių pareigom rūpi
nosi graborius J. Garšva.

tik parke. Kitų šapų grupės 
susiorganizavo iš anksto.

Piliečių Kliubas turėjo savo 
stalą ir vėliavą su žirgvaikiu. 
Čia irgi svečiavosi didoka gru
pė piknikierių,. šio pikniko 
tik i etų Kliubas nupirko už $25 
ir išdalino savo nariams.

Šiame piknike pribuvo, ir 
reikia sakyti pirmu sykiu, ge
ras būrelis rusų skyriaus kriau
čių. Jųjų stalas nepasiliko nuo 
kitų. Pabaigę užkandžius jie 
laisvai maišėsi piknike ir šne
kučiavosi su lietuviais. Tokis 
bendras organizacinis draugiš
kumas labai daug reiškia, ypa
tingai šiuo pasaulinio neramu
mo momentu.

Ilowardo šapos darbininkų 
vakarienė buvo tarptautiška. 
Ten b al iavoj o skirtingų 
žmonės.
suvienija

Einant 
pasakyti, 
kaujant vienas 
biznio agentas ir kontraktorių 
atstovas.

Nekriaučiai darbininkai 
prastai pasirodė šiame pikni
ke, o tai yra blogas 
kimas. Tokis griežtas 
pasiskirstymas man 
patinka. Kriaučiai 
daug visuomeniškų 
kaip politiniai, taip ir ekono
miniai, bet mes jų vistiek ne
suprantame. čia kur nors yra 
apsileidimas!

J. Nalivaika,
Skyriaus K.

Tai va, kaip 
visus!
prie užbaigos, 
kad matėsi

kitas

tautų 
unija

reikia 
pikni- 
unijos

apsireiš- 
amatinis 
nelabai 
atlieka 
darbu,

Walter Wiley prisipažinęs 
apiplėšęs dvi poras meilužių, 
bet ginasi neturėjęs nieko ben
dro su Weiss’o-Hajek “lipstick” 
žudyste. Jo tėvas sako, kad jis 
galįs įrodyt sūnaus buvimą Bal- 
timorėj tuo laiku.

Laivu Aquitania sugrįžo iš 
Ispanijos šeši sužeistų gelbėji
mo veteranai ir parsigabeno 
kulkomis suvarstytą ambulan- 
są, kaipo įrodymą amerikiečių 
medikališko štabo atliekamo 
darbo ir pasiaukojimo .

Serga F. Prekša
Susirgo Franas Prekša se

nas Brooklyno gyventojas ir 
Piliečių Kliubo narys, gyvon- į 
antis 1009 Broadway. Ligos Į 
priežastis—kojos nesveikumas, i

Kas iš jo draugų turite lai- j 
ko, tai aplankykite jį.

Pranešėjas.

Rytoj Parvyksta Grupė 
Sužeistų Kovotojų

Trečiadienį, liepos 20, į New 
Yorką, frančūzų laivu “Cham
plain” parvyksta iš Ispanijos 
apie 25 amerikiečiai didvyriai, 
kurie kovojo Ispanijoj prieš 
fašizmą, už demokratiją ir lai
svę. Laivas pribus į prieplau
ką ant West 4Sth gatvės. Kar
tu su kitais kovotojais parva
žiuoja ir lietuvis jaunuolis 
Juozas Sakalauskas, iš Wor- 
cesterio.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai- i 
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl pošermeninių pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.
------------------------------- Ji

Foto g r a f a s
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvaizk m 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.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Delicates

sen krautuve prie nauju valdžios 
apartment inių gyvenimui namų. Yra 
ant kampo Humboldt ir Maujer 
Sis. S. Rumšą, 203 Maujer St. 
Brooklyn, N. Y. (164-167)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja krautuve, tinkama 

kriaučiui, Real Estate ar kitokiam 
bizniui. Gera vieta, biznio apylinkėj, 
pusė bloko nuo visiems gerai žinomo 
St. George’s viešbučio. Krautuve 
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)

Dr. Herman Mendlowitz
33 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.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

• Kampas E. 28rd St.

^iiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiio 
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
fiiiinmnniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: 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.

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žaliui
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Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
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 
{DEDAME 

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 
Nepagelbėtų, Tai Kas Gali?




