
Krislai
Žmonių Skerdykla. *
Naujas “Frontas.”
Širšių Lizdas.
Kaip Kepa Žinias.

Sapnuoja Nemiegodamas. 
Rašo A. B.

Jungtinės Valstijos yra 
savo rūšies žmonių skerdykla. 
Gal niekur kitur tokios rūšies 
skerdyklos nesiranda, nebū
davo netgi senoj Rusijoj.

Kalba eina apiąčia veikian
čią linčo sistemą. Pranešama, 
kad paskutiniais 55 metais ta
po nulinčiuota 5,000 žmonių. 
Tos aukos beveik išimtinai 
juodveidžiai pietinių valstijų.

Caristinėje Rusijoje būdavo 
suruošiami pogromai, juoda
šimčiai skersdavo žydus. Bet 
tos kruvinos puotos įvykdavo 
tiktai laikas nuo laiko.

čia gi, Amerikoje, linčas 
veikia be jokio perstoji m o, 
sistemačiai ir reguliariai, kas
met nusinešdamas po keletą 
desėtkų gyvybių. /

* * *
“Socialist Call” iškėlė naują 

šūkį. Sako: “Už bendrą so
cialistų frontą.”

Norman Thomaso partija iš
tiesia ranką metai keli atgal 
prašalintiems ir pasitrauku
siems sengvardiečiams, kaip 
Waldman, Oneal, McLevy ir 
tt. Bet tuo tarpu nieko ne
sako apie trockistinius socialis
tus, kuriuos taip iškilmingai' 
Socialistų Partija buvo priė
mus, bet turėjo išmesti lau
kan.

Trockistai irgi vadinasi so
cialistais, dar geresniais už 
Norman Thomaso draugus.

Broliai socialistai už tai ant 
mūsų pyks. Bet atsimenate, 
kaip ilgai jie tuos trockistus 
krikštino komunistais po to, 
kai jie buvo išmesti laukan 
iš Komunistų Partijos. O to
kius lovestoniečius “didvy
rius” ir dabar tebešaukia ko
munistais, nors jie išvyti lau
kan iš KP jau visi devyni me
tai. 

❖ * *
Amerikos žmonėms Holly

wood davė labai puikią fil
mą, pavadintą “Blockade.” 
Tai priešfašistinis ir prieškari
nis kūrinys.

Bet kadangi ši filmą at
kreipta prieš Ispanijos fašis
tus, tai stačiai pablūdo kata
likų bažnyčios kunigija ir vi
sokio plauko reakcionieriai. 
Kaip koks širšių lizdas, paki
lo tos spėkos prieš “Block
ade.”

Rezultatai tokie, kad “Block
ade” rodymas visaip trukdo
mas. Filmos gamintojas Warn
er skundžiasi.'

* * *
United Press žinių agentū

ra aną dieną garsiai paskel
bė, būk Sovietų valdžia įve
dus “karo stovį” Sibire. Bet 
už dviejų valandų žinia pa
sirodė aiškiai melaginga ir ta
po iškirpta.

Iš kur ji atėjo? Dabar pa
niški. Tai buvo nazių iškep
tas melas. Girdi, Berlynui 
kažin kas rusišku balsu tele- 
fonavo “iš Maskvos,” tuoj na- 
ziai pranešė, kad taip atsitiko, 
nors nieko panašaus Sovietų 
valdžia nebuvo padarius. 

* * *
Arba štai kitas kurjozas su 

žiniomis. “The New York 
Times” uždėjo vienai žiniai 
tokį pavadinimą: “Majoras 
LaGuardia Maloniai Pasitinka 
‘Raudonojo’ Jaunimo Kongre
są.” Gi to Kongreso rengė
jų ir rėmėjų komitete garsiai 
skamba vardas ponios Finley, 
pačios “Times’o” redakto
riaus! Be to, New Yorko 
miesto taryba nutarė oficia
liai pasitikti ir pasveikinti 
Jaunimo Kongresą. Guberna
torius Lehman taipgi Kongre
są sveikins. Manoma, kad 
Kongresui pasveikinimą atsiųs 
ir prezidentas Rooseveltas.

Galima atleisti žmogui, ku-
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Trockistas Martin Bando Užčiaupi Burnas 
Liudytojam, Kaip Jis Norėjo Parduot 
Auto. Darbininkus Židikam Apdraudė jam’

Detroit, Mich.—Jungtinės 
Automobiliu I) a r b i n i nku v v
Unijos pirmininkas, trockis
tas Martin buvo paskyręs 
savo sėbrą-šnipą Fredą Pie- 
perį, narį unijos tarybos, 
derėtis su apdraudų suk
čium “p. Blanku,” kaip “in- 
šiurinti” pusę miliono auto
mobilių darbininkų žulikiš- 
koj Blanko kompanijoj. Ap
draudos šuleriai būtu iš to 
gavę 5 milionus dolerių į)er 
metus.

Tą jų planą žadėjo fak
tais ir liudijimais įrodyt ad
vokatas M. Sugar praeitą 
šeštadienį. Bet Martin su 
savo bičiuliais to pabūgo, 
ūmai pertraukė savo “teis
mą”, vedamą prieš penkis 
suspenduotus kovingus uni
jos viršininkus, ir nukėlė tą 
teismą iki rugpjūčio 6 d.

Advokatas Frankensteeno 
ir trijų kitų Martino sus
penduotų vice-pirmininkų ir 
sekreto riaus-iždininko taip 
pat turėjo gatavus įrody
mus, kad minima apgavikiš
ka apdraudos kompanija da
vė $20,000 martiniečiams, 
kad jie parduotų jai kailį 
Jungtinės Automobiliu Dar
bininkų Unijos narių.

Pertraukdamas paties sa
vo užvestą teismą, Martin 
vėl išplūdo komunistus ir 
“raudonuosius” ir pareiškė, 
jog kai išnaujo prasidės na
grinėjimai, tai jo teismas 
nepriims jokių pardymų ki
taip, kaip tik raštiškais pri
siektais liudijimais (affida- 
vitais).

Tuomi Martin su savo 
sėbrais bando pažaboti liu
dytojus ir užgniaužti įvai
rius klausimus-atsakymus

Perkūnas Du Sykiu Trenkė 
Tą Pačią Mergaitę

Watts Flatts, N. Y.—Vie
nu šūviu per langą žaibas 
pritrenkė Bettę Smithaitę, 
13 metų, iki sąmonės prara
dimo, o antru šūviu visai ją 
užmušė.

ris užmigęs nesąmones sapnuo
ja. Bet jokiu būdu nepateisi
namas tas, kuris nonsensus 
sapnuoja nemiegodamas.

O tokiu žmogum pasirodo 
“Keleivio” redaktorius. Jį, 
matyt, yra tiesiog užžavėjęs 
Leonas Trockis, galva trockis- 
tinių kriminalistų, nes jis ve 
ką sapaHoja:

“Trockis juk buvo da se
nesnis partijos narys, negu 
Stalinas. Ir Trockio nuopel
nai Sovietų Sąjungai yra daug 
didesni, negu Stalino.”

Matyt, “K.” redaktorius ne
žino nei to, kad Trockis Bol
ševikų (Komunistų) Partijon 
įstojo tiktai 1917 metais, kuo
met Stalinas buyo jos nariu 
nuo pat jos susidrganizavimo.

Negalima rimtai diskusuoti 
rimtą klausimą |u žmogum, 
kuris šitaip faktus ir tiesą 
kraipo.
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savo teisme, idant šimtai 
tūkstančių unijos narių ne
išgirstų apie suktus Marti
no ir jo pakalikų planus, 
tikslus ir darbus.

Kaltinamųjų advokatas ir 
teisingesnli unijos tarybos 
nariai reikalavo siuntinėt 
visų tardymo užrašų kopi
jas Johnui L. Lewis’ui, CIO 
unijų prezidentui. Bet mar- 
tiniečiai atmetė reikalavi
mą. Bijo, kad CIO galva 
nepamatytų jų klastų.

Airių Sostinės Valdžia 
Padovanojo Garbės Tau
rę Lakūnui Corriganui

Dublin, Airija.—Majoras 
Dublino, Airijos sostinės, 
įteikė “garbės ir meilės” 
taurę jaunam amerikiečiui 
lakūnui Corriganui, .kuris 
savo senu “gurbu”-lėktuvu 
atskrido į Airiją neva “per 
klaidą.” Į artistišką taurę 
įbrėžta, kad tai dovana nuo 
Dublino žmonių Corriganui 
už jo istorinį skridimą iš 
New Yorko į Dubliną.

Ta taurė yra kopija dai- 
liškų taurių, kurias Airijos 
vienuoliai gamindavo jau 
700 metų atgal.

Corrigan laivu “Manhat
tan” išplaukia iš Airijos at
gal j Ameriką ir bus New 
Yorke penktadienį šią sa
vaitę. Tuopa laivu jis parsi
gabens ir savo lėktuvą, de
vynių metų senumo. Išskir
sčius lėktuvą dalimis, pats 
Corrigan prakaitavo rišda
mas jąsias bei dėdamas į 
dėžes.

Corrigan yra airių kilmės 
amerikietis. Arčiausiu sau 
žmogum Amerikoj jis laiko 
senyvą dėdę, biedną protes- 
tonų kunigą. Dėdė jau rū
pinosi priglaust Corriganą, 
kai viena Los Angeles lėk
tuvų kompanija pavarė 
Corriganą iš darbo todėl, 
kad jis vis neprisirengė iš
pildyt socialės apdraudos 
blankos. Jis dirbo toj kom
panijoj kaip mechanikas, ly
dytojas krūvon įvairių me
talinių dalių statomiem or
laiviam.

Bet biedniokui dėdei ne
prisiėjo maitint Corriganą; 
jis tuo tarpu nuskrido Airi- 
jon, gavo $2,000 už savo pir
mą radio kalbą tenai; be to, 
Corriganui tuoj suplaukė 
daug pinigingų pasiūlymų 
nuo įvairių kompanijų.

Baireuth, Vokietija. — 
Hitleris asmeniškai sveiki
no 2,500 nazių vokiečių, 
atvažiavusių iš Čechoslova- 
kijos į muzikos iškilmes 
Baireuthe.

~0 R A S
Šiandien Lys.—Oro Biu

ras.

FEDERALIS SRITIES TEIS
MAS UŽGIRIA STREIKIE- 
RIŲ MĖTYMĄ Iš DARBŲ

New Orleans, Louisiana.- 
Penktos Srities federalis 
teismas atmetė įsakymą 
valdiškos Darbo San tikiu 
Komisijos, kuri liepė pri
imt atgal į darbą tuos dar
bininkus, kurie buvo 
ryti už unijinę veiklą bei 
streikus prieš Peninsular & 
Occidental laivų kompaniją, 
Bell Oil & Gas kompaniją ir 
Burke-Divide Oil kompani
ją

pava-1 Mahoning

SIŪLO ANGLIJAI ATMO- 
KĖT SKOLAS AMERIKAI 

BE NUOŠIMČIŲ

London. — Baronas Cat- 
to, direktorius didžio Ang
lų-Amerikiečių Banko, rašo 
Londono “Times’e”, kad 
Anglija turėtų atmokėt ka
rines skolas Jungtinėms 
Valstijoms, bet be nuošim
čių. Sako, tas skolas reikia 
laikyti draugiškomis pasko
lomis, o koks, girdi, būtų 
draugiškumas, jeigu reika
lautum palūkanų už pasko
lą draugui?

Žinios iš Lietuvos
Amerikos Lietuviai Tauti

nėje Sporto Olimpiadoje

Kaunas, liepos 28—Tauti
nės Olimpiados krepšinio 
turnyre pirmoji Amerikos 
lietuviu komanda, nugalėjus 
si AUŠRĄ 27:13 ir GRAN- K • ... -
--- .-- ------------------------- •• ~
“Hawaii Clipper” Žuvęs, Kaip 

' Rodo Aliejaus Plėlmas 
ant Vandenyno

Manila, Filipinai, liep. 31 
—Laivas “Meigs” surado di
džiulį plėtmą tepalo ir ga
zolino ant Pacific’o Vande
nyno; tai būsiąs ženklas, 
kad ten nukrito ir paskendo 
didžiokas lėktuvas “Hawaii 
Clipper” su kapitonu Ter- 
letzkiu, 8 kitais įgulos na
riais ir 6 keleiviais, tarp 
Guam ir Filipinų salų.

Garlaiviai ir lėktuvai ap
keliavo 72,000 ketvirtaines 
mylias vandenyno, bejieško- 
dami to lėktuvo. Jieškoji- 
mas lėšuoja virš $4,000 per 
dieną.

“Hawaii Clipperio” pas
tatymas ir įrengimas kašta
vo $450,000.
JAPONŲ ŠNIPAI PRA

ŽUDĘ “CLIPPERĮ”
San Francisco, Calif. — 

Nužiūrima, kad Japonijos 
šnipai prisitaikė ir pagadi
no orlaivį “Hawaii Clippe- 
rį” pirm jo nelaimingos ke
lionės virš vandenyno. Nes 
tarp “Clipperio” keleivių 
buvo demokratinis chinas 
amerikietis Watson Choy, 
kuris, sakoma, gabeno dide
lę sumą pinigų Chinijos val
džiai, kovai prieš Japoniją. 
Tie pinigai buvę suaukoti 
chinų amerikiečių ir Chini
jos draugų.

PLIENO FABRIKANTAI 
PIRKO GINKLUS ŠERIFAM 

PRIEŠ STREIKUS

Washington. — Republic 
Plieno ir Youngstown Skar
dų ir Vamzdžių fabrikantai 
už tūkstančius dolerių nu
pirko šaudomųjų ginklų ir 
bombų, ir taip apginklavo 

apskrities šerifą
Ralphą Elserį ir būrius jo 
specialių padaužų; o jie tais 
ginklais kriušino CIO Plie
no Darbininkų Unijos strei
kus tam apskrityj pereitą 
vasarą.

Senato paskirta Pilietinių 
Laisvių Komisija su sena
torium LaFollette kaipo pir
mininku įrodė dokumentais, 
kad 'minimos kompanijos 
savo pinigais ginklavo šeri
fus ir policiją prieš streikie- 
rius.

Liudijimais ir dokumen
tais prispirti prie sienos, ta
da ir šerifas Elser ir Re
public Plieno privačių mu
šeikų galva J. L. Williams 
pripažino, kad plieno fabri
kantai iš tikro taip, darė.

Tuom smurtu prieš tvar
kius streikierius jie sumin
džiojo Šalies Darbo Santi- 
kių Įstatymą.

DĮ 30:16, pateko finalan.
Antroji Amerikos lietu

viu komanda pralaimėjo 
prieš LFLS 25:11. Finale 
dėl aukso medalio penkta
dienį (liepos 29 dięn.) rung
sis pirmoji Amerikos lietu
viu komanda ir LFLS. v

Seimui Užsidarius, Anglų 
Valdžia Galės Lengviau Pa- 

pėdžiaut Fašistams
London. — Užsidarė Ang

lijos seimas trims mėne
siams. Valdžia ramiau jau
čiasi. Dabar ji neturės aiš
kintis darbiečiams ir libera
lam seimo atstovam, kodėl 
jinai remia Italiją, Vokieti
ją ir generolą Franco prieš 
Ispanijos respubliką.

Henry Fordui Prisegtas 
Hitlerio Medalis

Detroit, Mich. — Hitleris 
apdovanojo Henry Fordą, 
automobilių fabrikantą, me
daliam Vokietijos Aro Di
džiojo Kryžiaus, tuom “pa
gerbdamas” Fordą jo 75-kių 
metų amžiaus sukaktyje. 
Medalį prisegė Karl Kapp, 
Vokietijos konsulas iš Cleve- 
lando.

Nuslopintas Graikų Sukili
mas prieš Fašistus Crete 

Saloje
Athenai, Graikija—Fašis

tinis Graikijos diktatorius 
J. Metaxas, pasiųsdamas 
7,000 kariuomenės ir 25 
bombinius lėktuvus, nuslo
pino valstiečių ir darbinin
kų sukilimą prieš fašistų 
valdžią saloje Crete.

Už tai Graikijos ministe- 
rių kabinetas paskelbė Me- 
taxą “amžinu premjeru”.

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXVIII, Dienraščio XX

Sovietų Kariuomenė
Laukan Išmušė
briovusius Japonus

Maskva. — Du japonų- 
mandžūrų armijos būriai 
buvo įsiveržę iš Manchu- 
kuo per sieną į Sovietų Si
birą, į pietus nuo Vladivos
toko. Bet Sovietų rubežiaus 
sargai-kareiviai greit išmu
šė juos atgal.

Ginkluotame susikirtime 
buvo užmušta ir sužeista po 
tūla skaičių kareiviu iš 
abiejų pusių. (Dar nepaduo-

Popiežius Smerkia Itali
jos Fašistų Teorijas 
Prieš Kitas Tautas

Vatikanas, — Popiežius 
stačiai ir aštriai pasmerkė 
Italijos fašistus, kad jie 
pradėjo niekint žydus ir ki
tas “ne-ariškas” tautas, o 
kelt italus į padanges. Kal
bėdamas atsilankiusiems j 
Gandolfo Pilį studentam 
Tikybos Propagandos Kole
gijos, popiežius piktinosi, 
kad Italijos fašistai “bežd
žioniškai” seka Vokietijos 
nazių teoriją apie vienų tau
tų pirmenybę bei “prakil
numą” prieš kitas tautas.

Popiežius pareiškė, kad 
visi žmonės, nežiūrint tautų 
skirtumo, sudaro vieną ben
drą žmoniją, vieną šeimyną 
“dieviškojo tėvo.”

Savo kalboj jis priminė, 
kad Italijos fašistų partija 
jau paskelbė, jog negali būt 
jos nariu tas, kas priklauso 
Katalikų Veikimo organiza
cijai. Bet, esą, “kas kerta 
smūgį Katalikų Veikimui, 
tai smogia katalikų bažny
čiai, taigi ir popiežiui.” Čia 
popiežius pakartojo vidur
amžinį posakį francūzų kal
boj, “kas kerta smūgį po
piežiui, tas miršta.”
Mussolinis šiurkščiai At

kirto Popiežiui
Forli, Italija.—Mussolinis 

piktai atšovė, kad popie
žius, girdi, kalbąs “nesąmo
nę”, sakydamas, jog Italijos 
fašistai pamėgdžioja Vokie
tijos nazius, skelbdami pa
nieką žydam ir kitom ne 
“arijų” tautom.

Naziai Perdirbinėjo Judžius 
Schmelingo-Louiso 

Kumštynių

Berlin. — Naziai pradėjo 
iperdirbinėt judamuosius pa
veikslus kumštynių tarp 
amerikiečio negro Louiso ir 
vokiečio Schmelingo, kad 
atrodytų, būk “iš tikro lai
mėjęs” Schmelingas.

Kada Amerikos ambasa
dorius pradėjo teirautis 
apie tų judžių “pertaisy- 
'mą”, tai nazių vyriausybė 
paskelbė, kad jie nebus ro
domi, nes, girdi, jau pervė- 

l'lu.

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

dama, po kiek.)
Japonų kariuomenė ban

dė užimt kalvą už pusantros 
mylios į šiaurius nuo Chan- 
gkufengo kalnelio ties Kha- 
ssan ežeru, už 90 mylių į 
pietus nuo Vladivostoko.

Sovietu atstovas Tokio, v z
Japonijos sostinėj, įteikė 
stiprų protestą Japonų val
džiai prieš šią naują karinę 
provokaciją iš Japonijos 
pusės ir pareikalavo tinka
mai nubaust atsakingus už 
tą įsibriovimą asmenis.

Tokio. — Japonai pasako
ja, būk minima kalva “pri
klausanti Manchukui.”

MERGAITĖ PERPLAUKĖ 
PER BALTIJOS JŪRĄ

Copenhagen.—Danijos pi
lietė, 17 metų mergaitė 
Jenny Kammersgaard, per
plaukė per Baltijos Jūros 
siaurumą, iš Danijos į Vo
kietiją, nuplaukdama 28 
mylias per 40 valandų ir 20 
minučių. Tai dar pirmą 
kartą perplaukta Baltija.

Liaudiečiai ir Toliau Laimi 
Ebro Upės Fronte

Hendaye, Franc.-Ispanijos 
pasienis—Gen. Franco per 6 
dienas sutelkė 170,000 italų, 
maurų ir ispanų fašistų su> 
didžia daugybe kanuolių, 
tankų ir lėktuvų prieš liau- 
diečius Ebro upės fronte, 
bet visai nieko dar neatka
riavo iš to stambaus ploto, 
kurį liaudiečiai užėmė į va
karus nuo tos upės. Tuo tar
pu liaudiečiai dar užkariavo 
stiprias pozicijas Prat de 
Compte ir Bot, Gandesos 
apylinkėje.

Liaudiečių apgulami, fa
šistai išsinešdino iš Gande
sos, dėl kurios dabar siau
čia artilerijos kova.

Fašistų lėktuvai įnirtusiai 
bombarduoja p o n t o ninius 
liaudiečių tiltus per Ebro 
upę, bet liaudiečiai vis tais 
tiltais gabenasi kanuoles ir 
kitus karo reikmenis.

Kad fašistai atidarė dide
lius tvenkinius šalutinių 
upių toliau šiaurėje, tai 
tuom padarytas Ebro už
plūdimas nunešė pastovius 
fašistų tiltus, bet nepakenkė 
liaudiečių pontoniniams til
tams, kurie tik kelias pėdas 
aukščiau pakilo ir lygiai ge
rai tarnavo.

Munich, Vokietija — Na
ziai padegė namą katalikų 
vyskupo L. Sproll’io, kuris 
nebalsavo už Austrijos pri
jungimą Vokietijai.

Barcelona, Ispan. — Liau
diečiai kanuolėmis sužeidė 
vieną iš fašistų keturių ka
ro laivų, kurie bombardavo 
Sagunto.



Pirmadienis, Rugpj. 1, 1938

IAISV® 

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvę, Inc, 
every day, except Sunday

46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year.............

Brooklyn, N. Y., per year.... 
Foreign countries, per year... 
Canada and Brazil, per year.. 
United States, six months... 
Brooklyn, N. Y., six months... 
Foreign countries, six months, 
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., 

Act of March S, 1879.

15.50
$6.00
$6.50
$5.50
$3.00
$3.25
$4.00
$3.00
11, 1924, at 
under the

Kalbant Apie Savikritiką
Mes andai rašėme apie tūlą žmogų, ku

ris, suėjęs su komunistais, sakosi esąs 
komunistas, o po slapyvardžiais per tūlą 
savaitraštį, sakosi esąs socialistas ir 
plūsta komunistus.

“Naujienoms” tas labai nepatinka. Už- 
girdamos kalbamo susimaišiusio žmo
gaus melus, (ir kada jos neužgyrė tokio 
žmogaus, kuris plūsta komunistus ir So
vietų Sąjungą?!), jos išmetinėja komu
nistams: girdi, jie nepripažįsta savikri- 
tikos.

Kalbant apie savikritiką—komunistų 
spauda jos pilna. Kuris komunistas arba 
jų pritarėjas nori ką nors kritikuot, kas, 
jo nuomone, mūsų judėjime yra negero, 
jis turi pilniausią laisvę ir teisę tai da
ryti. Be to, lietuvių komunistų pastara
jam suvažiavime, kuris tęsėsi per dvi 
dieni, katras delegatas norėjo ką sakyti, 
jis sakė—jis turėjo pilniausią laisvę.

Bet ką to susibalamūtinusio žmogaus, 
kuris socialistų spaudoje nuduoda socia
listą, melai turi bendro su Savikritika? 
Nieko! Jis ten plepėjo, būk suvažiavime 
“Bimba pats save nominavo” į Centro 
Biurą. Juk tai melas. Drg. Bimbą nomi
navo d. Gasiūnas. Arba ką bendro turi 
su savikritika toks pasakymas: “Dabar
tinis biuras... susideda iš vienos fami- 
lijos”? Kur čia sensas? Kokia čia tiesa? 
Pliovonės, daugiau niekas!

Bet “Naujienoms”, matyt, toki pliauš
kalai patinka. Tegu ten bus durniau- 
sias dalykas, jei tik jis bus atsuktas 
prieš komunistus, tai joms yra auksas!

Na, ir tegu jos tuo tenkinasi!

Šiaulių Politinių Kalinių Sveikini
mas SLA Seimui

“Tėvynėje” (iš liepos 29 d.) telpa Šiau
lių Sunkiųjų Darbų Kalėjimo politinių 
antifašistų kalinių sveikinimas, kuris 
buvo siųstas SLA Seimui, Scrantone, bet 
kurs, matyt, buvo pavėlavęs. Be kitko, 
pasveikinimas sako:

“Mes ypatingai džiaugiamės vieny
bės auginiu ir stiprėjimu tarp įvairių 
antifašistinių ir progresyvių Lietuvių 
organizacijų Amerikoj. Ši vienybė yra 
geriausias pavyzdys ir paspirtis mūsų 
kraštai liaudžiai, kurią tykoja, pas
maugti lenkiškieji ir vokiškieji fašis
tai. Ir kovo dienomis Lietuvos žmonės, 
kaii> ir Jūs Amerikoje, išėjo demons
truoti savo pasiryžimo ginti gimtąją

žemę nuo Lenkijos ponų. Bet tautinin
kų klikos valdžia tas patriotines de
monstracijas pasitiko ašarinėmis bom
bomis. Ji ir dabar tebeveda išdavimo ir 
kapituliacijų politiką. Visos laisvės te
bėra užsmaugtos, išorės pavojai sle
piami, liaudies pasiryžimas vienytis ir 
burtis kraštui ginti tramdomas. Ka
lėjimuose ir koncentracijos stovykloj 
tebelaikoma per 500 politinių kalinių, 
ištvermingų ir nuoseklių Lietuvos ne
priklausomybės gynėjų. Tuo pat metu 
aršiausi mūsų šalies priešai—teroristai 
hitlerininkai—paleidžiami iš kalėjimų 
ir aprūpinami valdiškomis vietomis 
Klaipėdos krašte. Tad tokiom sąlygom 
esant, kova už amnestiją politkali
niams antifašistams, prie kurios pri
jungė ir Amerikos lietuviai savo svar
bų balsą, yra ne tik Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių antifašistų ir tikrų pa
triotų solidarumo bei vienybės pareiš
kimas, bet kartu ir vienas kovos baras 
už Lietuvos nepriklausomybės išsaugo
jimą.

“Šiomis sunkiomis mūsų kraštui die
nomis dar tampriau Jus ir mus jungia 
pasiryžimas kovoti už Lietuvos lais
vę, nepriklausomybę ir jos žmonių ge
rovę.

“Tegyvuoja Lietuvos liaudies ir Ame
rikos lietuvių solidarumas!

“Tegyvuoja Lietuvos nepriklausomy
bės gynėjų ir antifašistų vienybė!”

Prašome Įsitėmyti ir atsisakė policijai persisam- 
dyti.

apie 12 centnerių javų ir prie- 
do—nugriebto pieno.

Ruošiasi
Pastarasis Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo organo “Tiesos” numeris (iš 
rugp. 1 d.) veik išimtinai paaukotas Ket- 

' virtam tos organizacijos seimui, kuris 
įvyks viduryj šio mėnesio Pittsburghe.

Ruošdamies prie savo organizacijos 
seimo, LDS nariai darbuojasi, jieško 
naujų narių. “Tiesa” pažymi:

“Rengiantis prie Seimo vis daugiau ir 
daugiau naujų narių gaunama. Nors va
jus užsibaigęs, bet dar vis plaukia naujų 
narių aplikacijos. Su liepos 25 diena į 
Centro knygas jau įrašyta 1,211 naujų . 
narių, pereitam vajuj gautų. Jaunuolių 
įrašyta 613, suaugusių—598.

“Tai dar ne viskas. Ateina daugiau ap
likacijų. Manoma, kad pereitasis vajus 
bus davęs LDS apie 1,300 naujų narių. 
Galutina atskaita, kiek kuri kuopa bus 
gavus naujų narių, tilps sekamam “Tie
sos” numery j.

“Tai nemažas mūsų organizacijai lai
mėjimas. Ypatingai svarbu, kad jaunuo
lių gauta daugiau, negu suaugusių. O 
žinant, kad organizacijos tvirtumas ir 
ateitis rymo ant jaunimo, galima gerai 
tuo pasidžiaugti. Bet tuo pačiu sykiu 
tenka priminti, kad apie 50 kuopų, iš 
visų 186 kuopų, nėra gavę nei po vieną 
naują narį. Jeigu ir tos kuopos būtų 
pasidarbavę, suprantama, daug geresnės 
vajaus pasekmės būtų buvę. Tos kuopos 
todėl turėtų gerokai susirūpinti, kad iki 
Seimo galėtų feauti mažiausia nors po 
vieną naują narį. Bėgyj 14 dienų 
galima padaryti.”

“Tiesa” neatlaidžiai agituoja LDS 
rius, kad greičiausiai galimu laiku
varyti narių skaičių įki dešimts tūkstan
čių. Aišku, tai galimas daiktas ir jis 
turėtų būti juo greičiau atliktas.

tai

na- 
da-

Klausimai ir Atsakymai Anglija Užsako Daug Greitų 
Bombanešių Kanadoje

Klausimas:
Ar galėtumėte paaiškinti, 

kas leidžia ir ko vertas yra 
angliškas laikraštis “Peop
le’s Press”?,Aš esu unijis- 
tas ir gaunu laikas nuo lai
ko paskaityti. Laikraščio 
kalba gana radikališka.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Kiek mums žinoma, tai 
“People’s Press” išleidžia 
pažangūs, liberališki žmon- 
nes. Jų tikslas yra aptar- 

' nauti darbo unijas geromis, 
darbininkiškomis žiniomis. 
Jis daugiausia ir platinasi 
tarpe unijistų. Išleidžia net 
Speciales laidas tam tikroms 
unijoms. 

a

sykį į savaitę ir yra mažo 
formato. Laikraštį gauna 
“Laisvės” redakcija. Nieka
da nėra pastebėjus, kad 
“People’s Press” kur nors 
būtų išėjęs prieš komunis
tus ir šiaip pažangius žmo
nes.

Ant laikraščio pažymėta, 
kad jį leidžia firma “Peop
le’s Press, Ine.” O adresas 
toks: 225 So. 5th St., Phi
ladelphia, Pa.

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai praneša, kad jie, pa
naujindami atakas Sagunto- 
Teruelio rytiniame fronte, 
pažengę dar kiek pirmyn 
Valencijos provincijon, į

išeina pietus nuo Salade kalno.

Quebec, Canada.—Angli
ja atsiuntė grupę savo ka
rinių ir civilių žinovų su 
planais, pagal kuriuos turė
tų būt Kanadoj statomi di
dieji lėktuvai bombininkai 
Anglijos orlaivynui. Tai bū
sią greitieji bombanešiai, 
galinti skristi virš 300 my
lių per valandą.

Sėkmingas Anglijos van- 
den-lėktuvo “Mercury” at- 
skridimas paskutinėmis die
nomis iš Airijos į Kanadą 
ir sugrįžimas atgal įtikino 
Anglų valdžią, jog pagami
nami Kanadoj kariniai or
laiviai galės tiesioginiai per- 
skrist Anglijon, ir nereikės 
laivais jų gabenti.

Gerokam skaičiui “Lais-jtype mašinos išmokėjimui, 
vės” skaitytojų yra išsibai-Įtai ten ir paskyrėme jūsų 
gusi p r e n u m e r a ta. Vi
siems, kurių tik prenumera
ta išsibaigė, pasiuntėme at
virutes prašydami, kad atsi
naujintų. Kai kuriem jau 
yra siųsta paraginimai ank
sčiau ir atsinaujinimo dar 
nesulaukėme.

Dabar “Laisvė” turi ap
mokėti keletą stambiu bilų. 
Prašome tų dienraščio skai
tytojų, kurie gavote prane
šimus, kad prenumerata pa
sibaigė, tuojau atsinaujinti 
ir tuomi padėti dienraščiui 
užsimokėti savo sąskaitas- 
bilas.

Kuriems esame siuntę ke
letą paraginimų atsinaujin
ti ir negavome atsakymo, 
jei po šio paraginimo ne
gausime jokio pranešimo, 
negalėsime toliau siuntinėti 
dienraščio.

Yra keletas tokių draugų, 
kurie prašė palaukti ir pa
sižadėjo vėliau atsinaujinti. 
Draugų prašymo klausome, 
laukiame, kol galime. Ta
čiau, draugai privalo žinoti, 
kad firmos, iš kurių “Lais
vė” perka medžiagas, ne
laukia ilgiau, kaip 30 dienų. 
Tad ir “Laisvė”, kad ir su 
giliausiu atjautimu savo 
skaitytojų finansinių trūku
mų, negali perdaug ilgai 
laukti, nes ją kreditoriai 
spaudžia, ji turi būtinai į 
laiką užsimokėti savo bilas. 
Gyvas reikalas verčia pra
šyti tų draugų, kurie pra
šė “Laisvės” palaukti, kad 
dabar užsimokėtu.

Štai pora gražių pavyz
džių, kaip draugai, toli gy
vendami nuo “Laisvės 
taigos, moka atjausti 
dienrašti:

Toledo, Ohio
“Brangūs Draugai!

dovaną draugas B rajau.
Draugai Placenis ir B ra

jus parodo mums, kaip rei
kia įvertinti savo spaudą, 
savo svarbiausią apšvietos

žiūrėti į savo dienraštį visi 
jo skaitytojai, tuo būdu mū
sų dienraštis pergales visas 
materiales sunkenybes ir jis 
triumfuos nešdamas šviesą 
ir tiesą Amerikos lietu
viams.

nizuotai kovoti prieš tokius 
plėšikiškus fašistų žygdarbius 
ir protestuoti prieš tokią sau- 
valią. Į kovą reikia traukti ir 
taip vadinamus lūšnų savinin
kus, reikia reikalauti, kad 
valdžia suteiktų pašalpas sta
tybos medžiaga ir prieinamus 
ilgamečius kreditus, kad bied- 
nuomenė galėtų pasistatyti 
žmoniškesnius namukus gy
venti. Po protestais rinkti pa
rašus ir siųsti juos į miesto 
savivaldybę ir kitas valdžios 
įstaigas.

P. Buknys.

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
KLAIPĖDA

Ūdrijoj buvo iškabinta vie
na vėliava. Policija dūko ii' 
jieškojo kaltininku; buvo areš
tuotas vienas darbininkas, bet 
negalint prikibti, paleistas.

Daugai. Buvo iškabintos 3 
vėliavos.

Varėnoj areštavo du darbi
ninkus su vėliava. Matyt, yra 
provokatorius. Draugai, turi
te gerai apsižiūrėti ir jį surasti.

Marijampolėj prieš 1-mą 
gegužės policija dūko įsiutu
siai. Areštavo ir tardė apie 
30 žmonių. Iš areštuotųjų 5 
nugrūdo po X menesius į 
konclagerį, kitus paliuosavo. 
Nežiūrint tokio žvalgybos (lū
kimo, Marijampolėje buvo iš
kabinta 2 vėliavos ir išplatin
ti lapeliai.

Šakiuose 
na vėliava 
gegužiniai

Barzdų
buvo paskleista lapeliai ir ke
liolika plakatų su gegužiniais 
ūbaisiais. Gerulių kaime 
(Barzdų valsčiuj) • areštavo 
Joną Juodišių ir nubaudė 2 
men. admin istratyviai.

Virbalis-Kybartai. Pirmoji 
gegužės čia buvo atšvęsta tarp 
darbininkų ir šiaip antifašistų 
plačiu literatūros išplatinimu. 
Buvo ir areštuotų. Areštavo 
Vincą Pultinevičių ir Staugai
tį ir ištrėmė į konclagerį.

Papilė (Šiaulių apskr.). Frei- 
mano avalinės dirbtuvėje se
zono metu darbininkai uždir
ba iki 3 litų už- 16 valandų 
darbo dieną. Pasibaigus sezo
nui nebeduoda visai dirbti, o 
siūlo pjauti malkas, 
veltui.

Tryškių valsčiuj Sirutavi- 
čiaus Įmonėse. Kairiškių kar
tonažo fabrike dirba 40 žmo
nių, jų tarpe daug jaunuolių. 
Vyrai uždirba 10c per valan
dą, moterys—30c. Dirba 14- 
16 valandų; o gauna tik už 8 
valandas. Viršvalandžius dir
ba visai veltui. Darbininkai 
neapdrausti ligonių kasoj ir 
nuo nelaimingų atsitikimų.

Kitame Sirutavičiaus karto
nažo fabrike, esančiame Kas- 
pėnų dvare, dirba virš 30 
žmonių. Darbo sąlygos to
kios pat, kaip ir anjame fabri
ke. Nors pernai buvo darbo 
inspektorius, bot jis niekuo 
nesidomėjo. Darbininkai gir
dėjo, kai Sirutavičius sūnui 
sakė: “Matyt, išgerti atvažia
vo.” Darbininkai turėtų orga- 

įnizuotis ir vieningai pareika-Z111011*1 M’panti 8 valandų darbo dienos, 
mokėti už viršvalandžius, už- 

ko dva- registruoti ligonių kasoj ir nuo 
nelaimingų atsitikimų.

(Iš “Tiesos”)
re dirba 4 kumečių šeimos. 
Metams gauna po 100 litų ir

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

’ įs- 
savo

čia 
siunčiu “Laisvei” $7.50. Už 
“Laisvės” prenumeratą me
tams $5.50, o likusieji $2 te
gu pasilieka ‘Laisves’ reika
lams. Rodosi, kad dar turite 
skolų. Atleiskite, kad biskį 
pasivėlinau a t s i n a u j inti 
‘Laisvę’. K. Placenis.”

Kitas gražus laiškelis: 
Houghton, Mich.

“Brangūs Draugai! šia
me laiške rasite čekį sumoje 
$7.00. Atsiskaitykite atnau
jinimui ‘Laisvės’ prenume
ratos metams, o kas liks, 
sunaudokite ten, kur labiau
sia reikalinga. Draugiškai, 

M. Bryus.”
Labai reikia grašio Inter-

buvo iškabinta vie- 
ir plačiai platinami 
lapeliai.
apielinkėj plačiai

ŠAKIAI

Griauna Biednuomenės 
Namukus

20*ties metų sukakčiai pa
minėti fašistai nori pagražinti 
miestą, prievarta griaudami 
biednuomenės namukus. Su
sipratę darbininkai pradėjo 
vest akciją, kad darbininkai 
neitų policijos samdomi griau
ti biednuomenės namuku, nes 
tuom nuskriaudžia tokius pat 
biedniokus ir patys atsiduria 
gatvėj, kadangi buržujų na
muose iš savo bado algos ne
galės pasisamdyti buto. Dau
gelis darbininkų tam pritarė

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Aukštas Kraujo Slėgimas
Gerb. daktare. Kai ki

tiems suteikiate patarimus, 
tai nuoširdžiai prašau neat
sisakyti ir nuo mano pra
šymo. Patarkite ką ir man 
per “Laisvę”.

Aš esu 52 metų amžiaus, 
aukščio 5 pėdų ir 3 colių, 
sveriu 153 svarus, o metai 
atgal sverdavau 174 sv..

Man dažnai galva svaigs
ta ir silpna darosi. Gydy
tojas sakė, kad aš turiu au
kštą kraują, rodos, 220. Iš

aukš-
Tai

labai

Vartoti svaigalų labai ma
žai tevartoju, ir nerūkau. Ir 
aš turiu ant kaklo guzą 
(goiterį) jau kokie 20 metų. 
Lauksiu atsakymo.

Atsakymas
Jums, Drauge, yra 

tas kraujo slėgimas, 
yra visuomet dalykas
rimtas, ir į tai turite kreip
ti daugiau dėmesio.

Nesimačius ir asmeniniai 
neištyrinėjus, negalima sa
kyti, kokios rūšies yra Jums 
tas aukštas kraujo slėgi
mas. Matot, yra bent kelios 
to aukšto kraujo slėgimo 
rūšys. Tūlos netokios pavo-

vinti. O yra vėl ir labai

New Yorko miesto majoras LaGuardia, senatorius Wagneris ir statybos admini
stratorius Strauss pradeda kasti pamatams žemę Red Hook (Brooklyn© dalyj), 
kur pradėta statyti nauji namai gyvenimuimui.

rimtu nuotikiu.
Sakysim, jei kraujo aukš

tas slėgimas paeina nuo 
k ra u j agy si i ų su k i e te j i m o— 
arterijų sklerozės, tai daly
kas ir gan pavojingas. La
bai dažnai esti tada nebe- 
sveiki ir inkstai. Neretai 
apysilpnė esti ir širdis: šir
dies raumens kraujagyslės 
(karunines arterijos) daž
nai esti irgi sukietėję. Visa 
tai yra blogi popieriai.

Yra ir lengvesnių aukšto 
kraujo slėgimo nuotikiu. 
Dėl netikusio tūlų liaukų 
veikimo įvyksta kraujo slė
gimo pakilimų. Sakysim, tū
loms moterims laike “gyve
nimo pakaitos” dažnai taip 
užeina, dėlto, kad jau nebe
veikia pritinkamai joms 
kiaušidinės (ovalinės) liau
kos. Jeigu kitos liaukos su
sitvarko ir dalinai perima 
kiaušidžių darbą, tai kraujo 
slėgimas po truputėlį ir gi 
susitvarko, nueina žemyn. 
Bet, jeigu liaukų tarpe nėra 
susitvarkymo, tai ir šitokios 
rūšies kraujo slėgimas pa
sidaro pastovus ir pavojin
gas.

Esti kraujo slėgimų aukš
tų ir dėl erzinimo tūlų ner
vų. Esti ir dėl kai kurių val
gių ir vaistų bei nuodų ir tt.

Nežinodamas tikros Jūsų 
būklės, patarsiu šį-tą tik 
bendrai.

Gerai, Drauge, kad Jūsų 
svoris žemyn nuvažiavo. Su- 
lyg Jūsų ūgiu, Jūs ir da ke
letą svarelių galėtute “nu
mesti”, mažėliau valgydama 
ir daugėliau besitriusdama. 
Svoriui sumažėjus, papras
tai žemėlesnis pasidaro ir 
kraujo slėgimas.

Maistas svarbu. Porą sa
vaičių gyvenkite vien tik 
daržovėmis ir vaisiais. Pas
kiau po truputį ir gyvuli
nio maisto, bet mėsos tik 
retai ir mažai. Žuvų dažnė
liau. Gerkite vandens ir li
monado (vandens su citrinų 
sunka) ir šiaip vaisių ir 
daržovių sunkos. Druskos 
tik po truputį. Kavos tik po 
vieną puoduką, rytais. Bū
kite dažniau ant saulės. Nu
eikite pas gydytoją. Jums 
labai būtų naudinga trum
pųjų bangų dijatermija ir 
ultra-vijoletiniai spinduliai.
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.USAKomunistų Partijos 1938 m 
Rinkimų Platforma

Su šių metų kongresiniais rinkimais 
tampriai surišta Amerikos žmonių gy
venimas, laisvė ir džiaugsmas—visa atei
tis šalies, kurią mes mylime.

Demokratija ar fašizmas—kuris lai
mės? Greitas gerovės atsteigimas žmo
nėms, ar didžiojo kapitalo streiko tęsi
mas? Šie klausimai stovi prieš kiekvie
no mūsų akis prisiartinant 1938 metų 
rinkimams.

žmonės žino puikiai, ko jie nori.
Žmonės nori darbų ir ateities užtikri

nimo.
Tačiau naujas ekonominis krizis para

lyžiuoja mūsų kraštą. Wall gatvės mo
nopolijos, kurios yra alsakomingos už 
krizj, bando panardinti žmones vargau 
ir pavergti juos.

Žmonės nori taikos.
Tačiau karo liepsnos, uždegtos Ispani

joj, Chinijoj ir Ethiopijoj fašistų bar
barų, valdančių Vokietiją, Italiją ir Ja
poniją, grasina įtraukimu Amerikos ir 
viso pasaulio į karą.

žmonės nori demokratijos.
Tačiau Teisių Bilius ir Konstitucija, už 

kurią mūsų protėviai kovojo ir mirė, 
dabar yra ekonominių rojalistų puolama 
ir laužoma prieš mūsų akis.

Didysis biznis eina linkui fašizmo. Ta
čiau didysis biznis gali būti nugalėtas. 
Ir jis bus nugalėtas, kadangi pas žmo
nes ir vėl apsireiškė 1776 metų dvasia. 
Lincolno dvasia tebegyvuoja. Demokra
tijos dvasia ir vėl kyla pirmyn žengian
čiame darbo ir demokratijos judėjimuo
se, beaugančioj žmonių vienybėj.

Amerikos žmonės gerai atsimena skur
dą viešpataujant “senosios dalybos” re
pu blikonams. Jų neapgaus rėkimu apie 
“Naujosios Dalybos diktatūrą.” Jie lai
mėjo gan daug prie Naujosios Dalybos 
ir pasiruošę ją ginti. Jie pasiruošę lai
mėti naujas pergales, daugiau demokra
tijos, laimėti ateities būvio užtikrinimą, 
darbus ir taiką.

Milionai darbininkų CIO (Committee 
for Industrial Organization) eilėse ir ei
lėse ADF (American Federation of La
bor) žygiuoja pirmyn, buria savo jėgas 
gynimui demokratijos, ateities buities 
užtikrinimo, darbų ir taikos. Jaunasis 
milžinas, CIO, neša didesnę jėgą ir pro- 
gresyvišką vadovybę visam darbininkų 
judėjimui. Bedarbiai stiprina savo Dar
bininkų Susivienijimą. Ryšiai tarpe dar
bininkų ir\farmerių stipresni. Organi
zuotas taikai ginti judėjimas gelbėti Is
panijai ir'Chinijai auga. Amerikos Jau
nimo Kongresas didesnis ir įtakingesnis, 
negu kada nors. Nacionalis Negrų Kon
gresas teikia pridedamąją jėgą ir vieny
bę visam progresyviškam judėjimui.

Darbo Nepartinė Lyga, Amerikos Dar
bo Partija, Minnesotos Farmerių - Darbo 
Susivienijimas, Wisconsino Pregresyvė 
Partija, Washingtono Commonwealth 
Federacija, prezidento Roose velto rėmė
jai demokratų partijoj, progresyviški 
žmonės republikonų partijoj—visi šitie 
buriasi į krūvą, jungiasi į galingą 
mokratinį frontą užkirtimui kelio, 
dančio į fašizmą ir karą.

Įsteigimas dar didesnės vienybės 
yra dabarties vyriausias darbas. Ame
rikos žmonės privalo sustiprinti visas 
savo ekonomines ir politines organizaci
jas ir stoti į vieną didelį demokratinį 
frontą dabar sekančio lapkričio mėn. rin
kimams.

Visos demokratinės jėgos turi suvieny
tai atsistoti už nugaros vieno progresy- 
viško kandidato į atatinkamą vietą lai
mėjimui demokratijos, ateities užtikrini
mo, darbų ir taikos.

Komunistų Partija besąlyginiai remia 
ir stoja prie steigimo demokratinio fron
to. Komunistų Partija visais galimais bū
dais darbuosis nugalėjimui reakcijos. 
Komunistų Partija užgirs ir lojališkai 
kooperuos išrinkimui kandidatų, bendrai 
išstatytų darbininkų ir progresyvio ju
dėjimo.

Kad padėti visų darbo žmonių ben
dram veiksmui pasiekti pergalę 1938 me
tų rinkimuose demokratijai ir taikai, 
Komunistų Partija siūlo šią rinkimų 
platformą Amerikos žmonių svarstymui,

kaipo programą demokratinio fronto vei
kimui:

■t

I. Sugrąžinti Ameriką Prie Darbo!
Paskubinti Atstatymą!

Mes siūlome:
1. Pataisyti Fair Labor Standards Act, 

kad įvesti 6-valandų darbo dieną ir 5 die
nų darbo savaitę su unijinėmis algomis; 
praplėsti tą Aktą, idant apdengti gele
žinkelius, vandeniu transportą, dideles 
farmas, profesionališkų ir viešųjų darbų 
darbininkus ir visas pramones, įstaigas 
ir viešuosius darbus.

Įvesti minimum metines algas visose 
pramonėse, laidojant įstatymu.

2. Praplėsti ir išvystyti WPA (Works 
Progress Administration) į ilgalaikę so
cialiai reikalingų viešųjų darbų ir kul
tūrinių projektų programą su tokiu bu- 
džetu, kurio užtektų aprūpinti darbais 
unijinėmis algomis visus bedarbius, ku
rie gali ir nori dirbti, be jokios diskri
minacijos.

3. Pataisyti Jungtinių Valstijų Hous
ing Authority Act, idant leistų tuojau 
pradėti penkių bilionų dolerių namų sta
tymo programą pastatymui vieno milio- 
no žemomis raudomis šeimyninių namų 
ir apartmentų.

4. Padidinti PWA (Public Works Ad
ministration) pinigų sumas, pridedant 
dar penkius bilionus dolerių 1938-1939 
metams, kad praplėsti dabartinę viešųjų 
darbų programą statyme mokyklų, ligo
ninių, klinikų, parkų, poilsio centrų, pot
vynių pažebojime, elektrifikavime farmų, 
tiesime kelių, steigime valdiškų ir mu
nicipalinių elektros stočių ir pravedime 
plačių naujų T VA (Tennessee Valley 
Authority) projektų.

5. Įvesti ifederalę bedarbiams gelbėti
sistemą, idant papildyti valstijų ir mies
tų teikiamą pašalpą; įvesti bedarbių ap- 
draudą ir viešųjų darbų sistemą taip, 
jog būtų užtikrintas aprūpinimas visų 
bedarbių minimum lygio pašalpa grynais 
pinigais kiekvienam mieste ir farmu dis- 
t rikte.- ‘

6. Garantuoti unijines algas, unijines 
darbo sąlygas ir kolektyves derybas vi
sose privatinėse pramonėse, viešuose 
darbuose ir visose visuomeniškose įstai
gose. Panaikinti algų skirtumus tarpe 
pietinių valstijų ir šiaurinių valstijų.

II. Garantuoti Visuomeninį Saugumą
Visiems

1. Pataisyti Social Security Act (So- 
. cialio Saugumo Aktą), kad įsteigus ap-
vienytą federalę sistemą socialės ap
draudos, kuri aprūpintų:

2. Visas darbininkų kategorijas,, far
mų ir namų tarnautojus ir pramonės 
darbininkus, ir tuos, kurie nedirba; 
turi būti tinkami gauti nedarbo 
drauda.

3. Bedarbių gaunamos pašalpos
būti padidintos iki minimum $15 savai
tėje ir jos turi tęstis visu nedarbo laiku.

4. Visi asmenys, sulaukę 60 metų am
žiaus ar daugiau, turi gauti senatvės 
apdraudą minimum (mažiausia) $60 
mėnesyje.

5. Visas socialinio draudimo išlaidas 
turi panešti vyriausybė, trustai ir mo
nopolijos.

III. Garantuoti Žmonėms Sveikatą,
Apmokymą ir Kultūrą

1. Praplėsti Social Security Act, idant 
jis apimtų aprūpinimą visų žmonių svei
katos, motinystės ir invalidų (paliegėlių) 
sistema.

2. Federalė valdžia, kooperuojant su. 
įvairiomis Valstijomis, turi išvystyti už
tenkamą veltui pagelbą teikiančią siste
mą ligoninių, klinikų, vaikų darželių, 
sveikatos centrų, ir aprūpinti visus vel
tui medikaliu aptarnavimu. Visi vetera
nai turi būti aprūpinti ligoninių patar
navimu ir suvienodinta pensijų sistema.

3. Įvesti plačią programą federalės pa
gelbos valstijoms ir miestams dėl mo
kyklų, kaip pasiūlė Prezidento paskirta 
komisija, su panaikinimu dabartinių 
skirtumų tarpe Šiaurių ir Pietų, ir' teikti

visi
ap-

turi

de-
ve-

tai

lygią pagelbą kaip juodveidžių, taip balt- 
veidžių mokykloms Pietuose.

4. Praplėsti gyvuojančius įstatymus 
apsaugojimui ir pagerinimui moterims 
darbininkėms algų ir darbo sąlygų, ir 
įvesti lygias moterims teises visose gy
venimo sferose.

5. Išleisti Federal Arts Bills (Federalio 
Meno Bilius), idant aprūpinti Amerikos 
žmones pilnesniu kultūriniu gyvenimu.

IV. Apsaugoti Amerikos Farmerius
nuo Wall Gatvės

1. Garantuoti smulkiems farmeriams, 
nuomotojams ir pusininkams pasilaiky- 
mą žemės, jų namų, gyvulių ir teisingą 
kiekį javų. Uždraust išmesti farmerius iš 
namų ir atimti iš jų žemes už nepajė- 
gimą užmokėti randą, skolas, nuošim
čius ir taksus—nepajėgimą, pareinantį 
ne nuo jų valios.

2. Įvesti valdišką nustatymą minimum 
kainų darbo farmeriams už visus že
mės ūkio ir pienininkystės produktus, 
pasiremiant pagaminimo kaštais. Išvys
tyti miestavas rinkas ir visuomeniškas 
tarybas tvarkymui kainų ir rinkos su
tarčių po demokratine kontrole farme- 
rių, darbininkų, vartotojų ir smulkių 
biznierių organizacijų.

3. Įsteigti ilgalaikius moratorijumus 
visų vargingų farmerių skoloms su ilga
laikėmis paskolomis, paremtomis žemais 
nuošimčiais.

4. Padidinti pinigų sumas Farm Se
curity Administration (Farmų Apsaugo
jimo Administracijai) dėl išvystymo ata
tinkamos programos davimui padidintos 
piniginės pašalpos, nuomuotojams atsi- 
steigti ir žemę nupirkti nuomotojams, 
pusininkams ir farmų darbininkams, 
kaip juodveidžiams, taip baltveidžiams.

5. Pataisyti AAA (Agricultural Ad
justment Administration), pataisant rin
kų kvotas, pašalpų išmokėjimus ir pas
kolas ant prekių, idant pilnai apsaugoti 
šeimyninio dydžio farmas ir joms pagel
bėti. Padėti Agricultural Adjustment 
Administration, Farm Security Adminis
tration ir Farm Credit Administration 
po demokratine kontrole farmerių ir jų 
organizacijų. Praplėsti ir suliberalizuoti 
Soil Conservation Act. Įsteigti pilną sis
temą federalės javų apdraudos.

6. Išleisti laipsniuotų žemės taksų įsta
tymą, kad neleidus susikuopti dideliems 
žemės plotams rankosna apdraudos kom- . 
panijų, privatinių ir valdiškų bankų ir 
kitu nedirbančiu savininku. PaliuosuotiC v «-

nuo taksų visas farmas žemiau penkių 
tūkstančių dolerių vertės. Praplėsti val
džios finansinę pagelbą ir apsaugą dar
bo farmeriams, rinkoms ir vartotojų ko
operatyvams.

V. Išgelbėtom Naująją Gentkartę
1. Amerikos žmonių ir vyriausybės už

daviniu turi būti suteikimas progų, 
mokslo ir darbo jaunajai Amerikai.

Tuo būdu, mes reikalaujame įstatymo 
Amerikos Jaunimo Akto principams įgy
vendinti.

2. Mes siūlome praplėtimą Nacionalės 
Jaunimo Administracijos kaipo pasto
vios įstaigos aprūpinimui darbais ir 
mokslu viso jaunimo, miestuose ir far- 
mose.

3. Mes reikalaujame praplėsti CCC 
programą, vadovaujant civilinei adminis
tracijai, įnimančią demokratinę progra
mą švietimui ir amatų mokymui.

4. Mes siūlome suderinimą Nacionalės 
Jaunimo Administracijos ir CCC ir kitų 
jaunimui gelbėti programų po viena jau
nimo administracija, kurią pasiūlė šalies 
prezidento Advisory Committee on Edu
cation.

Mes remiam federalės pagelbos pro
gramą švietimui, kaip ją pasiūlė šalies 
prezidento Advisory Committee on Edu
cation.

5. Mes reikalaujam kartą ant visados, 
kad vi-soki vaikų darbų plėtmai turi būti 
panaikinti nuo visos Amerikos veido kai
po nekonstituciniai.

VI. Pilnos Teisės Negrams
1. Garantuoti negrams pilnas, lygias 

teises darbams, lygią mokestį už lygų 
darbą, pilnas tęįses organizuotis ir gy
venti, kur jie pasirenka, teises balsuoti, 
būti išrinktais į džūrę ir užimdinėti val
džioje vietas.

2. Džimkrovizmiška segregacija ir dis
kriminacija prieš negrus turi būti pa-

skelbta kriminalybe. Sunkios bausmės 
turi būti uždėtos prieš govėdišką “val
dymą,” prieš plakimus ir žmogvagystes, 
su mirties bausme linčiuotojams.

3. Wagnerio anti-linčiavimo įstatymas 
turi būti pravestas kongreso.

4. Tryliktas, keturioliktas ir penkio
liktas konstitucijos pataisymai privalo 
būti pravesti, kaipo krašto įstatymai.

VII. Pažeboti Monopolijų Galią! Priversti 
Turčius Užmokėti Krizio Kaštus!

1. Valdžios išlaidos, tame ir išlaidos 
viešųjų darbų, bedarbių šalpos, socialio 
saugumo programos ir visų kitų darbi
ninkiškų ir socialinių įstatymų, turi būti 
padengta taksais, uždėtais ant ekonomi
nių rojalistų išsipūtusių pelnų. Vyriau
sias valdžios įeigų šaltinis turi pareiti: 
iš aštriai laipsniškai keliamų taksų ant 
visų asmeninių įplaukų, viršijančių pen- 
kius tūkstančius dolerių ($5,000) per 
metus ir ant visų korporuotų įplaukų, 
viršijančių dvidešimt penkius tūkstan
čius dolerių ($25,000) per metus; iš aš
triai keliamų taksų ant kapitalo įplau
kų, stambių dovanų ir palikimų, ir ant 
nepasidalintų korporacinių pelnų.

2. Turi būt atšaukti visi sales taksai. 
Panaikinti neėmima taksu už vekselius. 
Padaryti galą turčių ir trustų išsisuki
nėjimams nuo mokėjimo taksų. Priimti 
Patman Chain Store Tax Bilių, patai
sant jį, idant apimtų visus “čein-štorus.”

3. Likviduoti duonos ir pieno trustus. 
Įvesti griežtą valdžios reguliaciją ant 
skerdyklų ir mėsos pakavimo įmonių, 
idant neleidus joms apiplėšinėti f armė
nus ir vartotojus.

4. Atšaukti Miller-Tydings kainų nu
statymo aktą ir įvesti greitą ir ener
gingą baudimą kainų nustatymo per mo
nopolijas.

5. Sunacionalizuoti šalies geležinkelių 
sistemą. Sunacionalizuoti amunicijos 
pramonę ir atimt ją iš karo ruošėjų ran
kų.

6. Užtikrinti teisę smulkiems biznie
riams, farmeriams, darbininkų ir koo
peratyvų organizacijoms prieiti prie kre
dito ir bankinių patarnavimų lygiomis 
teisėmis su monopolistais. Visa kreditų 
sistema turi būti atimta iš Wall Stryto 
rankų. Sunacionalizuoti visą bankinę si
stemą. Panaikinti visas “holdings” kom
panijas ir įdėlių trustus. Įvesti aštresnę 
reguliaciją ant apdraudos kompanijų ir 
biržos, idant panaikint spekuliaciją ir 
apgavystes.
' 7. Garantuoti, kad R. F. C. (Recon
struction Finance Corporation) pinigai 
būtų išleisti vyriausiai teikimui žemomis 
palūkanomis paskolų smulkiesiems biz
nieriams, vartotojams, ir tikriems far
mų kooperatyvams. Uždrausti valdžios 
paskolas ir pašalpas stambiems ban- 
bankams, geležinkelių kompanijų šėri- 
ninkams, laivų kompanijoms ir darbda
viams, kurie laužo Wagner Aktą ir ki
tus darbininkiškus įstatymus.

VIII. Apsaugoti Amerikos Demokratiją
1. Griežtai užlaikyti civilines teises ir 

demokratines laisves, garantuotas šalies 
Konstitucijoje ir Teisių Biliuje.

2. Priversti monopolijas ir darbdavius 
pildyti Wagner Aktą, užtikrinantį dar
bininkams kolektyves derybas. Priimti 
Walsh-Healy pataisymus prie šio akto, 
kurie reikalauja, kad visos firmos, gau
nančios federalės valdžios kontraktus, 
turi prisilaikyti Wagnerio Akto patvar
kymų.

3. Įvesti neribotą teisę darbininkams, 
farmeriams ir visiems pažangiesiems or
ganizuotis, streikuoti, pikietuot ir naudo
tis pilniausia žodžio, spaudos, radio ir 
susirinkimų laisve. Atšaukti visus anti- 
kriminalio sindikalizmo įstatymus ir ki
tus panašius anti-darbininkiškus ir anti- 
amerikinius įstatymus. Įstatymais už
drausti visas kompaniškas unijas, pri
vatinę ir kompanišką policiją, panaikinti 
šnipų sistemą ir kitus panašius darbda
vių įrankius. Uždrausti nacionalės gvar
dijos vartojimą prieš darbininkų judėji
mą.

4. Panaikinti ir įstatymais uždrausti 
didžiojo biznio vidžilentes, streiklaužiš- 
kas ir fašistines organizacijas. Turi būti 
suareštuoti ir įkalinti asmenys arba as
menų grupės, kurios kursto arba ruošia 
žudymą valdžios viršininkų, darbininkų 
vadų ir kitų piliečių. Pravesti energingą

(Tąsa ant 5 pusi.)
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14 d. rugpjūčio (August) bus 
nepaprasta diena dėl Pitts
burgh ir apielinkės lietuvių. 
Dienos laiku bus sporto Olim
piada Schenley Parke?, žymiau
si lietuviai jaunuoliai 
ninkai suvažiuos iš visų 
kos lietuvių kolonijų.

Vakare, 8 vai., LMD
nėj, 142 Orr St., bus labai gra
žus’parengimas Lietuvių Meno 
Sąjungos. Koncertinę programą 
išpildys gabiausios meno spė
kos, dainuos visų lietuvių myli
mas dainininkas solistas drg. S. 
Kuzmickas iš Shenandoah, Pa. 
A. Klimaitė, iš Brooklyn, N. Y., 
gera dainininkė ir choro moky
toja, dainuos pirmu kartu 
Pittsburghe. Bus malonu išgirst 
jos malonų balsą. Aidbalsiai 

i (ensemble) dainuos liaudiškas 
I dainas po vadovyste B. šalinai- 
tės. Bus pasipuošę su tam pri
taikytais kostiumais. Aidbalsiai 
bus labai gražus kavalkas. Drg.
A. Jeskevičiutė sakys eiles an
glų ir lietuvių kalboj. Taipgi 
bus visa eile kitokių pamargini- 
mų.

Taigi, Pittsburgh© ir apylin- 
Ikės lietuviai, nepraleiskit šios 
Į progos, nes gal negreit turė
sim tokią auksinę progą pama
tyt visą eilę gabiausių dailės 
spėkų ir išgirst jų išlavintus, 
žavėjančius balsus. Pamatyt 
tokį puikų parengimą už tokią 
pigią kainą, tai geriau ir būt 

[negali. Tik 35 centai įžanga.
Ši visa eilė gabiausių dailės 

spėkų susideda iš darbo klasės 
žmonių. Jie, užbaigę darbo va
landas dirbtuvėj, nepraleidžia 
laiko ant vėjo, bet dirba nau
dingą darbą, lavina savo bal
sus.

Ne tik dailės srityj jie turi 
nepaprastus gabumus, bet abel- 
nai visam darbininkų judėjime 
pasižymėjo. Drg. S. Kuzmic
kas geras dainininkas ir gabus 
LDS1 organizatorius. Taipgi pa
dėjo organizuot grupę jaunuo
lių sportininkų Shenandoah 
apielinkėj ir dirba kitose orga
nizacijose naudingą darbą. Drg.
B. šalinaitę bus labai interesin
ga pamatyt, kaipo geriausią 
muzikos mokytoją, chorų vado
vę ir kompozitorę.

Drg. V. Bovinas, Meno Są
jungos pirmininkas, skaitys re
feratą apie meną.

14 d. rugpjūčio turim būtinai 
pamatyt minei as žvaigždes ir 
pagerbt juos už jų prakilnius 
darbus.

Kviečia visus atsilankyt 
Sei m i n i ų Pa re n gi m ų 
Komisijos narė,

E. K. Sliekiene.

HITLERIS ĮVEDA TIE
SIOGINIUS KARO TELE

FONUS OIICIERIAM

Berlin. — Nazių valdžia 
įsakė dideliam skaičiui ar
mijos oficierių įsivest telefo
nus savo butuose, specialiai 
sujungtus su artimiausiu 
kariniu štabu. Tų telefonų 
įvedimo lėšas apmokės val
džia. Jie reikalingi, kad kuo 
greičiausiai galima būtų pa
siekt tiesioginiai oficierius 
mobilizuotis karui.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
D. Baldišiui, Rodney, Ont., 

Canada. Pranešimą apie pik
niką gavom tiktai liepos 28 d. 
vėlai po pietų. Negalėjome su- 
spėt įdėt į liepos 29 dienos lai
dą, o liepos 30 dienos “Laisvė” 
juk vis tiek jūsų nepasieks tą 
pačią dieną. S u s i m i 1 d a mi 
tokius pranešimus atsiųskite 
keliomis dienomis prieš paren
gimą. Draugai pyksta ant dien
raščiu, o dažnai jie patys kalti 
už pavėlavimą.

Jėi nori parduot—garsinkis 
“Laisvėje.”
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J. V. Komunistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuro Pranešimas

Chicagos Žinios
LIAUDIES TEATRAS PASI- 
BRĖŽĖ RUDENIO VEIKIMUI 

PLAČIĄ PROGRAMĄ
Lietuvių Komunistų Nacionaliam Suva

žiavimui Liepos 4 ir 5 dd., 1938 m., 
Brooklyn, N. Y.

Raportų Išdavė C. B. Sekretorius, 
A. Bimba

(Tąsa)
Išsiuntinėjome šimtus laiškų mūsų dien
raščių skaitytojams, kviesdami juos stoti 
partijon ir įdėdami aplikacijas. Mūsų 
spauda taipgi neblogai rašė apie parti
jos vajų ir agitavo stoti partijon. Vado
vaujantieji draugai lankė simpatikų su
sirinkimus ir dėjo pastangas gauti parti
jai narių. Surengėme porą ilgų ir kele
tą trumpesnių maršrutų komunistų frak
cijos vardu ir aiškinome darbininkams 
partijos vaidmenį klasių kovoje.

Kokios buvo to vajaus pasekmės? Jos 
buvo įvairios—kai kur labai geros, o kai 
kur visai prastos. Geros pasekmės buvo 
ten, kur draugai ant vietos ėmės už dar
bo su bolševikišku pasiryžimu. Daugely
je vietų parti j iečių skaičių daugiau kaip 
padvigubinome. Tuoj aus po vajum pa
darėme apskaitymą. Ne iš visur gavome 
tikras informacijas.

Mes apskaitome, kad iki šiol bus gauta 
tarpe keturių ir penkių šimtų naujų na
rių į partiją. Tai gana gražus, didelis 
laimėjimas. Bet negalime sakyti, jog šim
tu procentų pasisekęs. Galėjome ir tu
rėjome daugiau gauti narių.

Centro Biuras nori atkreipti draugų 
dėmesį į tai, kad verbavimas į partiją 
turi būti apskritų metų darbas. Nuola
tos, sistemačiai mes turime traukti lie
tuvių darbininkus į partiją. Tegul ši kon
ferencija paakstins mus visus draugus 
iki pabaigai šių metų parti j on gauti dar 
kokius tris šimtus lietuvių! Jei dirbsime, 
tai atsieksime.

Tautines Kuopos ir Jų Problema
r

Pagaliau partija leido mums kai ku
riuose atsitikimuose, kur gyvas reikalas 
pasirodė, tverti lietuviškas partijos kuo
pas. Centro Biuras ėmėsi už darbo. Mes 
teisingai numatėme, kad į tautines kuo
pas mes daugiau narių gausime ir geriau 
juos palaikysime partijoje.

Kai kur draugai šiam žygiui karštai 
pritarė ir ėmėsi už darbo. Šiandien jau 
turime lietuviškas kuopas visoje eilėje 
miestų, kaip tai, Brooklyne, So. Bostone, 
Lawrence, Pittsburghe, Detroite, Cle- 
velande, Grand Rapidse, Chicago j e ir 
dar vienoje kitoje vietoje. Kai kurios tų 
kuopų labai gražiai pasirodė ir nariais 
smarkiai išaugo. Už pavyzdį galėtų būti- 
So. Bostonas, kur iš 13 lietuvių parti j ie- 
čių pakilo iki virš 40. Patys draugai tu
rėsite raportuoti apie tų kuopų veiklą.

Sutvėrimas lietuviškų kuopų iškėlė 
prieš mus visą eilę naujų problemų. Pa
vyzdžiui, kur miestai dideli ir kur ne 
visi lietuviai partijiečiai priklauso prie 
lietuviškos kuopos, iškilo problema tokios 
kuopos santykiai su frakcija. Ar reika
linga frakcija? Koks darbas frakcijos ir 
koks darbas kuopos? Pagaliau problema 
tautinės kuopos pareigų ir veiklos. Šiame 
klausime priseina susidurti su sekei j o- 

' mis. Centro Biuras ragina tas kuopas 
savo darban įvesti lietuvių judėjimo pro
blemas ir reikalus. Betgi sekcijos reika
lauja, kad tos kuopos lygiai tokius pat 
ir tiek pat darbų atliktų, kaip ir tarp
tautinės partijos kuopos. Bet tada* nei 
laiko, nei spėkų nebelieka lietuvių judė
jimo reikalams.

Ši be galo svarbi problema tebėra ne
išrišta. Mums atrodo, kad lietuviškų 
kuopų susirinkimų dienotvarkis turi 
daug kuo skirtis nuo dienotvarkio tarp
tautinių kuopų, būtent, jame nusveria- 
mais klausimais turi būti lietuvių judė
jimo reikalai ir problemos, būtent, lie
tuvių spaudos platinimas, lietuvių masi
nių organizacijų auklėjimas, lietuviškų 
masinių mitingų kuopų vardu rengimas 
ir tt. Tokioj linkmėje turės vystytis lie
tuviškų kuopų darbas, jei norėsime, kad 
jos suloštų tinkamą vaidmenį.

vis mes neturime gerų, tamprių 
ryšių su frakcijomis. Negauname nuo jų 

•. reguliariškų raportų. ^Vpie tai buvo 
/•' smarkiai kalbėta ir skųstasi Rochesterio 

suvažiavime. Buvo nutarta tą trūkumą 
prašalinti. Deja, frakcijos mažai tekrei

pė atydos. Nuo to kenčia visas mūsų dar
bas. Negalima gerai, planuotai veikti, 
kai nėra gerų, tamprių ryšių tarpe Cen
tro Biuro ir frakcijų. Išleidžiame cirku
liarus, duodame draugams nurodymus, 
kaip ir ką veikti, kokios problemos stovi 
prieš mūsų judėjimą, bet kaip iškelti 
klausimai išrišami ant vietos ir prave
dami gyveniman, kas daroma ir veikia
ma, mes informacijų neturime.

Įvedimas gerų sistematiškų ryšių tar
pe Centro Biuro ir frakcijų būtinai rei
kalingas, neatidėliojamas. Sugrįžę iš šio 
suvažiavimo delegatai savo raportuose 
turi nepamiršti šios frakcijų sekretorių, 
organizatorių ir visų vadovaujančių 
draugų pareigos.

Ir šiuo klausimu draugai nepamirškite 
išsireikšti savo diskusijose.

Jaunųjų Komunistų Lyga ir 
Mūsų Pareigos

Turime prisipažinti, kad iki šiol nei 
Centro Biuras, nei kolonijų draugai ne
kreipė reikalingos atydos į mūsų jauni
mo traukimą į Jaunųjų Komunistų Ly
gą. Beveik nieko neveikta šioje srityje.

Labai gerai, kad visoje eilėje kolonijų 
mes esame įtraukę čiagimių lietuvių tie
siai į Komunistų Partiją. Betgi tai tik 
atskiri atsitikimai. Mes turime prisidėti 
prie masinio jaunuolių traukimo į Jaunų
jų Komunistų Lygą.

Šiuo tarpu Partija ir Lyga, atminčiai 
Ispanijoe žuvusio Lygos vado draugo 
David Doran, pradėjo vajų dėl gavimo 
5,000 naujų darių į Jaunųjų Komunistų 
Lygą. Nors šiuomi raportu Centro Biu
ras nori atkreipti visų draugų dėmesį į 
šį svarbų vajų ir ragina sugrįžus namo 
po šio suvažiavimo savo raportuose ne
pamiršti Lygos vajaus. Gal reikėtų su
važiavimui speciale rezoliucija atsi
šaukti į mūsų draugus ir paraginti juos 
pagelbėti J. K. Lygai taip svarbiame pa
sinio jime. Mes turime įtakos mūsų jau
nime ir mes galime šimtus lietuvių jau
nuolių įtraukti į tą masinę komunistinio 
jaunimo organizaciją.

Mūsų Spauda
Mes turime du dienraščiu—“Laisvę” 

ir “Vilnį”. Turime taip pat “Tiesą” ir 
“Šviesą”. Tiesa” yra LDS. organas ir 
kol kas mums nesudaro jokios specialės 
problemos, kurią čionai reikėtų svarstyti. 
“Šviesos” klausimą išrišo Literatūros Su
važiavimas.

Didžiausiu rūpesčiu mums yra dienraš
čiai. Ekonominis krizis sunkina dienraš
čių išlaikymą. Pagaliau juk tai atsako
mybė komunistų. Centro Biuras atvejų 
atvejais svarstėme dienraščių problemą. 
Kol kas tiesioginiai padėt dienraščiams 
medžiaginiai galėjome tiktai tiek, kad 
paraginome mūsų draugus ir visą ju
dėjimą savo dienraščius remti aukomis 
ir juos platinti.

Turime prisipažinti, kad platinimas 
mūsų dienraščių yra kaip ir apsistojęs 
ant vietos. Tiesa, ir “Vilnis” ir “Laisvė” 
šimtu kitu prenumeratų skaičių padidi
no, bet negalime tuomi pasitenkinti.

Centro Biuras nori atkreipti šio suva
žiavimo ir visų draugų atydą į tai, jog 
mums reikia greitai ir rimtai susirūpin
ti mūsų dienraščių reikalais—reikia su
sirūpinti ne pavieniai, bet organizuotai. 
Pavienių pastangų nebeužtenka.

Mes siūlome, kad visuose mūsų frakci
jų i» lietuviškų kuopų susirinkimuose 
dienraščių platinimas ir išlaikymas turi 
būti įdėtas į dienotvarkį—kaip tarptauti
nėse kuopose svarstomas yra “Daily 
Workeris”, taip lietuviškose kuopose 
“Laisvė” ir “Vilnis”. Tik ačiū tam, kad 
šitam darbui nebuvo sumobilizuoti visi 
lenkai ir italai partijiečiai, tų grupių 
dienraščiai negalėjo išsilaikyti. Mes ne
galime padaryti tos klaidos. Mes turime 
užbėgti krizini už akių.

Platinimas “Laisvės’ ir “Vilnies” yra 
lygiai partijos darbas, kaip ir platinimas 
“Daily Workerio”. Tą mums reikia su
prasti. Tą turi pripažinti sekcijos. Jeigu 
draugas bei draugė gavo vieną skaityto
ją vienam kuriam lietuviškam dienraš
čiui, jis atliko savo partijinę pareigą 
taip jau gerai, kaip ir tas partijietis, 
kuris gavo skaitytoją “Daily Workeriui.” 

*(Bus daugiau)

Sulos Keturis Veikalus; Rengs 
Apšvietos Vakarus, 

Prelekcijas

Liepos 22 d. įvyko labai 
svarbus Liaudies Teatro susi
rinkimas. Tarp dalyvių kuo 
geriausia santaika ir pasiryži
mas Chicagos lietuvių tarpe 
pakelti meną, išplėtoti Liau
dies Teatro veiklą ir įtaką.

Pirmas mūsų lošėjų išstoji
mas ateinantį sezoną bus lap
kričio 13 dieną. Liaudies Te
atras kartu su Moterų Kultū
ros Kliubu rengia šaunų me
nišką vakarą; bus sceniškas 
veikalas, bus dainų ir šokiai.

Antras ir labai svarbus nu
meris, tai Lietuvių Keistučio 
Kliubo užkvietimas. Liaudies 
Teatras suvaidins kliubo pa-' 
rengime, lapkričio 20, Sokolų 
svetainėje, “Iš Meilės.”

Trečias — lietuvių komu
nistų užkvietimas suvaidinti jų 
parengime, gruodžio pradžioj, 
“Praeities šešėlį.”

Ketvirtas sceniškos veiklos 
punktas, tai Liaudies Teatras 
surengs savo vardu viduržie- 
myj gražų scenišką veikalą ir 
dar ką nors pridės prie pro
gramos, kas sudarys vieną iš 
geriausių sceniškų vakarų tam 
sezone.

Iš aukščiau pasakyto mato
te, kad repertuaro komisija ir 
mūsų grupės aktoriai turės la
bai daug darbo.

Apart to, susirinkimas nu
tarė, kad orui atvėsus rengti 
apšvietos vakarus. Nutarimą 
vykins komitetas. Raila ant 
vietos buvo paklaustas, ar jis 
apsiimtų parengti dramos, 
realizmo ir teatro istorijos 
klausimu prelekciją. Paklaus
tasis apsiėmė. Vadinasi, ru- 
deniop turėsime apšvietos va
karą. ' ■ W

Brolis Jakas davė įnešimą, 
kad Liaudies Teatras prisidė-

jo j ieškoti numatytoj apielin- 
kėj. Jieškojo ir rado kokį tai 
gabalą apdegusios medžiagos.

Policistai nudžiugo ir pra
dėjo garsiai šnekėti, kad Win- 
netkos miesteliui dangus išme
tė “dovaną.”

Bet kad nustatyti tos “dova
nos” vertingumą, buvo kreip
tasi į Field Museum geloginį 
skyrių. Atvažiavo dr. Henry 
Nichols ir apžiūrėjęs radinį 
pareiškė, kad tai niekas dau
giau, kaip gabalas paprastų 
zindrų, o ne meteoras.

Vėliau išsiaiškino ir pama
tas policistų galvose susida
riusios teorijos, kad jie matę 
krintant meteorą, kurį vėliau 
radę.

Tūlas Meyers, kaip jis aiški
no, gavęs iš savo 
saulinio karo vet
verį ir keturis v 
vdukcijos šovinius, 
kulka sprogsta ai 
Įįpkę nušviečia i 
krinta žemyn.
tas vokiečiai vartojo laike pa
saulinio karo armijos signa
lui į ataką ir apielinkės nu
švietimui.

Vadinasi, policistai gal kam 
kitam tinka, bet tik ne mete
oru radimui. Svečias.

C

raugo, pa- 
afyo, revol- 

kiškos pro-
Tą iššovus, 

aukštai, apie- 
ir degdama 

Tokias rakie-

Fašistai, Gavę Antausį, Parodė 
Špygą

Vokiečių nazius, šnipų lyde- 
riukus, Chicagos pažangioji 
publika nustelbė ir privertų 
Riverview Parko savininkus 
neduoti jiem parko. Fritz 
Kuhn negavo progos kalbėti 
tam parko ir pakelti 
vėliavos . Tai buvo 
antausis fašistams.

Gavę tokį smūgį,
agentai turėjo ką nors daryti. 
Bėgiojo šen ir ten. Gautas 
smūgis, sulaikymas jų iškilmių 
liepos 17 dieną, Riverview 
Parke, nedavė ramumo Ger
man-American Bund’u i. Paga
linus pusiau paslapčiomis per-

Hitlerio 
skaudus

Hitlerio

Parke, 8700 Higgins

piknike fašistai pake-

eitą sekmadienį, liepos 24 d., 
surengė pikniką Ukrainą Tau
tiniame 
Road.

Tame
lė savo svastiką ir gavo progą 
pakalbėti Fritz Kuhn.

Kitaip pasakius, fašistai ga
vę didelį smūgį nubėgo už 
krūmokšlių ir parodė špygą.

Viską Matęs.

ir kitiem naudingiem darbinin
kų reikalam padeda. Tai ir įu- 
rėtų būti mūsų visų darbininkų 
klasės jaunuolių džiaugsmas ir 
prakilnus manymas.

Acquit a Bekevičiidė.

Trenton, N. J.

Cleveland, Ohio
Licpos 21 d. įvyko Lyros Cho

ro susirinkimas Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St. Lyros Choro nariai visuo
met skaitlingai lankosi į choro 
susirinkimus, tai ir šis susirin
kimas buvo skaitlingas ir gy
vai svarstė visus cfioro reika
lus.

Pikniko rengimo komisija iš
davė raportą iš pikniko, įvyku
sio liepos 10 d. Victoria Grove. 
Piknikas buvo pasekmingas, 
pelno Lyros Chorui liko $39.94 
ir dabar choras rengia antrą 
pikniką.

Apart mažesnių choro reika
lų, apkalbėta rengtis prie žie
mos sezono, kad būtų perstaty
ta veikalų, koncertų ir operetė. 
Tai choras darbą turi ant žie
mos didelį.

Choras pasišventęs dideliam 
darbui darbininkiško meno rei
kale, tąt šiandien kreipiasi į 
Cleyeląndo visuomenę ateiti pa
dėti chorui darbuotis. Dabar 
/Lyros Choras turi gabų dainų 
mokytoją, lietuvį, čia gimusį 
jaunuolį J. Paltanavičių.

Gerbiami draugai ir draugės 
dailės mylėtojai, užaugę ir jau
nuoliai, katrie mylite dailę ir 
laikas pavėlina, malonėkite at
silankyti į dainų pamokas. Pa
mokos įvyks rugsėjo 2 d. ir bus 
kiekvieną penktadienį vakare, 
Lietuvių Darbininkų Svetainėj, 
920 E. 79th St.

Jaunuoliai, katrie jau nuo se
niau priklauso prie choro, dar
buojasi ir mokinasi darbinin
kiškos dailės.,srityje, visi džiau
giasi, kad savo liuosą laiką su
naudoja linksminimui publikos

Netoli nuo Čia, būtent, Mor- 
risvillėj, randasi labai didelė 
farma, vadinama Kings Farm. 
Joje dirba 1,000 samdomų 
darbininkų. Nesenai farmos 
vedėjas sauvališkai nukirto 
darbininkams algas. Nukapo- 
jimas toks: vyrai gaudavo po 
25c į valandą, nukirsta iki 20c. 
Moterys gaudavo po 20c į va
landą, nukirsta iki 17c.

Todėl liepos 16 d j darbinin
kai paskelbė streikh. Jiems 
vadovauja kovinga CIO unija 
United Cannery, Agricultur
al, Packing and Allied Work
ers of America. Streiko di
rektorium yra tos unijos dis- 
trikto prezidentas Leif Dahl.

Aiškus dalykas, kad atsiran
da ir streiklaužių bei skebų. 
Bet vienas geras apsireiški
mas, tai kad kitos unijos at
eina streikieriams pagelbon. 
Štai Philadelphijos Food 
Handlers Unija, Amerikos 
Darbo Federacijos, atsisakė ką 
nors bendro turėti su Kings 
Farm trokais ir sugrąžino juos 
atgal, šie unijistai pareiškė, 
kad jie nekiš rankų prie ske
bų atgabento maisto nuo tos 
farmos.

Unija planuoja susisiekti su 
New York o miesto organizuo
tais transporto darbininkais ir 
gauti juos talkon prieš Kings 
Farm savininkus.

Apskaitoma, kad skebų ran
dasi apie penki šimtai. Bet 
nereikia suprasti, jog tai seni 
Kings Farmos darbininkai. 
Skobai tapo surekrutuoti iš 
Trentono bedarbių eilių.

Rep.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams

tų prie Lietuvių Meno Sąjun
gos, vienatinės organizacijos 
amerikiečių tarpe, kuri rūpi
nasi meno dalykais, sceniškų 
veikalų ir dainų leidimu. Įne
šimą vienbalsiai priėmė ir nu
tarė užmokėti metinę duoklę 
$5. Taipgi išrinko tris dele
gatus į Meno Sąjungos Pirmo 
Apskričio komitetą. Delega
tais yra: Jakas, Raila ir Yu- 
den.

Įdomus ir labai derlingas 
svarbiais nutarimais susirinki
mas užsidarė apie 11. vakare.

Dalyvis.

Kaip Policistai Rado Meteorą 
Winnetkoj

Du policistai, Lester Park
er ir Thomas Schultz, pamatę 
šviesą krintant iš erdvės ant 
žemės, nusprendė, kad tur 
būt meteoras krinta, ir pašoko

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu 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 
įvairiom spalvom.

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

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

_

į Clement Vokietaitis į
I LIETUVIS ADVOKATAS Į

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
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■LAISVĖS1 PIKNIKAS
RH1LADELPH1JOJ

Didysis piknikas, kurį kas metai, rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 
dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį. 4-tą Rugsėjo - September 
Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day 

MIKOLAIČIO PARKE
EDDINGTON, PA.

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chor;

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J.
LYROS CHORAS iš Baltimore, Md., ir 
LYROS CHORAS iš Philadelphijos

d:

Tiek daug chorų iš tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri
važiuos busais? Vien tik iš Brooklyno atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimores, 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestų ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ
Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

Didelės piniginės dovanos bus duodamos prie įžangos bilieto: 
, 1-ma $50, 2-ra $25, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5: .

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla
tintojai darbuokitės. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.
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USA Komunistų Partijos 1938 m.
Rinkimų Platforma

LAISVE

Apie Raseinių
Kalėjimų

Barcelona, Ispanija.—Du 
fašistų karo laivai bombar
davo respublikos prieplau
ką Sagunto.

NOTICE Is hereby Riven that License No. 
Eli 2816 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

PETER STURGIS
502 Broadway, Brooklyn, N. Y.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
ištyrimą šnipinėjimo, fašistinės propa
gandos ir kitokios fašistinės veiklos, ve
damos šioje šalyje japonų, nazių ir italų 
fašistų, ir tuojau likviduoti šitas orga
nizacijas.

5. Išleisti kongresinį įstatymą, kuris 
panaikintų senatorių neribotas kalbas, 
kurių pagelba jie sabotažuoja sumany
mus; padarytų galą sauvališkai Atstovų 
Buto Taisyklių Komisijai ir pavaduotų 
skyrimą narių į Senato ir Atstovų Buto 
komisijas pagal jų amžių skyrimu pagal 
užsitarnavimą - tinkamumą. Kongresas 
turi atsiimti savo konstitucines galias 
pažabojimui Aukščiausio Teismo ir jo 
pasisavintos galiok panaikinti darbinin
kiškus ir socialinius įstatymus, paskel
biant juos priešingais Konstitucijai.

G. Panaikinti poli taksus ir visus kitus 
apribavimus teisės balsuoti ir būti iš
rinktais į valdavietes. Įvesti vienodą fe- 
deralinę rinkimų sistemą visoje šalyje 
ir teisę piliečiams atšaukti kiekvieną iš
rinktą valdininką, kuris sulaužo žmonių 
įpareigojimus. Palengvinti tapimą pilie
čiu kiekvienam, kuris pastoviai apsigy
vena šioje šalyje ir kuris yra ištikimas 
Amerikos demokratijos principams.

7. Paliuosuoti Tom Mooney, Billings, 
McNamara, Scottsboro jaunuolius ir vi
sus kitus politinius kalinius. Įvesti lygias 
teises visoms tautoms, įskaitant ir atei
vius. Uždrausti visokią propagandą ir 
veiklą prieš žydus ir negrus, ir prieš ti- 
kėjimišką ir civilinę laisvę katalikams ir 
kitoms religinėms organizacijoms. Pra
plėsti amerikinę teisę politinės prieglau
dos, idant apimtų visas politinės reakci
jos ir fašizmo aukas.

IX. Sulaikyti Ameriką nuo Karo, 
Neįleidžiant Karo j Pasaulį

1. Mes siūlome amerikinį taikos nusi
statymą, supuolantį su prezidento Roo- 
sevelto 1937 metų spalių mėnesį pasaky
ta prakalba, karantinuoti (atskirt ir už
daryti) karo ruošėjus, auklėti bendrą 
veikimą su Francija, Anglija, Sovietų 
Sąjunga ir kitais pasaulio demokrati
niais žmonėmis ir vyriausybėmis, idant 
sulaikyti ir atskirti fašistinius karo ruo
šėjus, padėti jų aukoms ir garantuoti 
pasauliui taiką.

2. Mes reikalaujame tuojau nuimti 
prezidento patvarkymu kriminališką už
draudimą (embargo), įvestą prieš drau
gišką demokratišką Ispanijos respubliką 
ir uždėti embargo ant fašistinių įsiveržė
lių Ispanijon ir Chinijon ir ant visų ag
resorių.

3. Priimti O’Connell Bilių, kuris patai
so taip vadinamą Neutralybės Aktą, kad 
būtų galima suvaldyti agresoriškas šalis 
ir vystyti sutartiną veikimą už taiką.

4. Vystyti abipusiškas prekybines su
tartis su demokratinėmis šalimis, ypatin
gai su fašistinių agresorių puolamomis.

5. Garantuoti demokratišką pritaiky
mą “gero kaimyno” politikos tarpe Jung
tinių Valstijų ir Lotynų Amerikos kraš
tų, paremtos glaudžiu bendradarbiavimu 
tarpe žmonių, ir mūsų šalių vyriausybių, 
idant išugdyti didesnę tautinę laisvę, de- į 
mokratiją ir taiką, ir sulaikyti pavojų 
fašistinio skverbimos, agresijos ir karo.

IŠVADOS
Ši platforma atstovauja darbininkų, 

farmerių ir vidurinės klasės gyvenimo

reikalus. Ji išreiškia troškimus ir suti
kimą daugumos Amerikos žmonių.

Ši platforma nėra socialistinė platfor
ma. Ji galima ir turi būti pravesta da
bar, rėmuose kapitalistinės draugijos, 
jei norima apsaugoti demokratija. Tai 
programa tuojautinių žygių, kurie turi 
būti priimti, jei norima, kad Amerikos 
žmonės galėtų naudotis bent elementa
rinėmis “gyvenimo, laisvės ir siekimosi 
laimės” teisėmis.

Kovojant už šiuos reikalavimus, stip
rinant darbininkų klasės, farmerių ir vi
durinės klasės organizacijas, steigiant vi
so darbininkų ir progresyvių žmonių ju
dėjimo vienybę per sekančius kongrese- 
nius rinkimus, žmonės gali laimėti ir lai
mės pergalę prieš reakcininkus.

Tas suvaldys ir pakirs galią monopo
listinio kapitalo—fašizmo ir karo orga
nizuotojo. Tas padės sudaryti sąlygas 
sudarymui liaudies fronto vyriausybei 
1940 m., vyriausybei “žmonių, žmonėmis 
ir žmonėms.”

Tas padės išlaikyti demokratiją ir ją 
patobulinti, sudarant tinkamas sąlygas 
įsteigimui aukštesnės demokratijos for
mos—socializmo. Tai yra ne utopija. So
cializmas jau gyvuoja ir klesti vienam 
žemės šeštadalyj, Sovietų Sąjungoj, kur 
demokratija triumfuoja, rymodama ant 
naujų visuomeniškų ir ekonomiškų pa
grindų, ant panaikinimo žmogaus žmo
gumi išnaudojimo.

Komunistų Partija, kaipo socializmo 
partija, kovoja už dabartinius ir ateities 
darbo žmonių interesus, ir tuo būdu ko
voja už socialistinį visuomenės perorga
nizavimą, kaipo aukščiausią demokrati
jos formą ir žmonių pirmynžangą.

Bet šiandien klausimas stovi ne socia
lizmas ar kapitalizmas, bet klausimas: 
demokratija ar fašizmas, štai kodėl Ko
munistų Partija stovi pačiose priešaki
nėse eilėse kovos už demokratiją, pro
gresą ir taiką.

Klausimas statomas aiškiai: Demokra
tija ar fašizmas, progresas ar reakcija. 
Laiko nedaug. Darbininkų klasė ir jo
sios organizacijos turi veikti greit, kad 
įvykinti dideles atsakomybes, kurios 
prieš juos stovi. Darbininkai privalo su
stiprinti savo organizacinį ir politinį vei
kimą ir išstoti dar energiškiau, kaipo 
čampionai ir organizatoriai demokrati
nio fronto, už demokratiją, ateities sau
gumą, darbus ir taiką.

Istorija nelaukia. Amerikos žmonės: 
darbininkai ir farmeriai, organizuoti ir 
neorganizuoti, vidurinė klasė ir visi pro
gresyviai, negrai ir baltieji, demokratai, 
republikonai, komunistai ir socialistai— 
visi turi stoti vienon bendron veiklon:

Už suvienytų žmonių pergalę 1938 me
tų kongresiniuose rinkimuose.

Už suvienytą darbininkų ir progresy
vių veikimą išrinkimui kiekvienoj vietoj 
vieno progresyvio kandidato atatinka
mai vietai.

Už nugalėjimą reakcijos!
Už vieną bendrą demokratišką darbi

ninkų, farmerių, vidurinės klasės ir visų 
progresyviškų žmonių frontą nugalėji
mui finansinio kapitalo puolimų, užsto- 
jimui kelio fašizmui ir karui.

Raseinių kalėjimo sėdi apie 
100 palitkalinių, daugiausia 
jaunuoliai. Keli čia paduodami 
faktai parodys, koks šlykštus 
fašistinis teroras siaučia ten 
prieš politkalinius. Ypač tenka 
nusiskųsti gydymu.

Kalinius paprastai priiminėja 
felčeris (iš tikro — sanitarijos 
puskarininkis). Tas pats “felče
ris” veda kalinius vaikščioti ir 
prižiūri biblioteką. Pats gydyto
jas šivickas ateina 1-2 kart per 
savaitę, dažniausia girtas. La
bai. įžūliai elgiasi su kaliniais. 
Pav. kai. Namiejūnui, papra
šiusiam rūpestingiau gydyt, jis 
atrėžė: “Jus komunistus reik 
užmušti, o no gydyti.” Iš kito

j kalinio, nusiskundusio krūtinės 
skausmais, jis tik šlykščiai pa
sityčiojo.

Jaunuoliui Levinui pradėjo 
skaudėti akis, ir jis norėjo įsi
gyti akinius. Jį nuvedė pas lai
krodininką ir davė stiklelių rin
ktis. Geras būdas įsitaisyti 
akinius!

Kalėjime nėra jokios ligoni
nes, ligonius laiko vienutėse, 
kurių langai — gydytojo įsaky
mu — atidalyti draudžiama. 
Smarkiai susirgusiusius veža, 
kad ir su aukšta temperatūra, 
į Šiaulių kalėjimą, nors Rasei
nių mieste yra dvi ligoninės. 
Kelionė labai pavojinga. Pav., 
gegužės men pradžioj pervežė į 
Šiaulius politkalinį Karolį Sten
delį, menesį laiko tvankioj vie
nutėj išgulėjusį ir gydytojo Ši- 
vicko milteliais (po 3 į dieną) 
maitinusį, ir Volpę. Juodviejų 
temperatūra buvo apie 40°. 16 
klm. iki gelžkelio stoties vežė 
arkliais. Kelionėje nulūžo veži
mo ratas, kurio pataisymas už
truko per pusvalandį. Greičiau
sia nuo tos kelionės Volpč ir 
gavo šlapią pleuritą ir dabar 
sunkiai sirgdamas guli Šiaulių 
kalėjimo ligoninėj, kur medici
nos priežiūra taipgi ne ką tege- 
resnė. Karolis Stendelis serga 
sausu pleuritu. Jų gyvybei, tu
rint omenyj .kalėjimo sąlygas, 
gręsia mirties pavojus.

Apskritai, pastaruoju metu, 
pasikeitus valdininkui, padėtis 
kiek pagerėjo. Tačiau adminis
tracijos užpuldinėjimai ir bau
dimai vis dar nesiliauna. “Už 
kalbėjimąsi” nesenai buvo nu
bausta visa viena pasivaikščio
jimo grupė. Vienoje vienutėje 
rado dalimis supjaustytą mais
tą — ten sėdinčius nubaudė “už 
pasikėsinimą jį perduot ki
tiems.” Ypatingu politkalinių 
persekiojimu pasižymi prižiūrė
tojai šuolis ir Laurynaitis. žy
dai atskirti nuo nežydų; žydų 
skyriuose persekiojimas yra di
desnis, dažniau daromos kra
tos. Kadangi už maisto persi- 
davimą griežtai baudžiami, tai 
gaunamą iš laisves paramą 
sunku tarpusavyje pasidalyti, 
o gavimas labai nesutvarkytas 
—vieni gauna maždaug nuola
tos, kiti gi gauna tik retkar
čiais arba visai negauna.

Knygų nors ir neduoda tokių, 
.kokių politkaliniai nori arba 
gali gauti, bet visgi leidžia dvi 
knygas turėti nuosavas ir per
skaičius pakeisti, šiuo atžvilgiu 
čia esą geriau, nei kai kuriuose

BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 835 has been, issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
806—43rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.
CO-OPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 

806—43rd Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RI, 8051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

i Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
Vi’limro h.ilailmiuwn Irnr nilnW '1 lo1 Law at J251-3 Flatbush Ave., Borough of 
K1LUOSG KcllCJ.11I1UOSC, Kili. IlUOSd-į Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
vų knygų naudojimas daug 
daugiau suvaržytas arba ir vi
sai uždraustas. Tačiau laikraš
čius teleidžia išrašyti tik iki 
liepos 1 d. Matyti, mano polit
kaliniams greit visai uždrausti 
laikraščius.

žinoma, yra gana daug įvai
rių suvaržymų, kurie labai po
litkalinių gyvenimo sąlygas 
sunkina. Buvo nutarta kreiptis 
į kalinių patronato draugiją, 
kad susirūpintų .kalinių būkles 
pagerinimu Raseinių ^kalėjime.

Atsiranda' ir vienas kitas iš
tižėlis, kuris ima visaip ’'sukti 
savo kailį ir net bučiuoti priešo 
batą. Prieš kurį laiką kėdainiš
kis Cvil.ka ir panevėžietis Kace- 
vas padavė malonės prašymus. 
Suprantama, šie silpnavaliai čia 
nesudaro jokio “svorio” ir jų 
pasielgimas nieko nei nustebi
no, nei paveikė. Tiesa, ypač 
dabartiniu metu, kai vedama 
kova už amnestiją, tokie .polit
kalinių vienybes ardytojai, bai
liai — dezertyrai, kenkia šitai 
kovai ir patarnauja priešui, to
dėl politkaliniai juos iš savo 
šeimos veja lauk. Be to, Kuli- 
šauskas buvo išmestas iš kolek
tyvo už chuliganizmą — mušty
nes, Neleistina, kad politkali
nys, nekartą perspėtas, chuliga
niškai elgtųsi su kitais polit
kaliniais ir žemintų kovotojų— 
antifašistų vardą. L-is. 
1938 m. gegužės men.

ŠYPSENOS
LENKŲ STUDENTAI SUSIR

GO SNUKIO LIGA

“Lecz litwinow z Kowna banda 
To największa grandy grand a, 

się ponoszą, 
odwet proszą. 
id z Pol a k u, 
atakų,

Ta k n a d narni 
Ze się wprosto 
Wiec pamiętaj, 
Na litwina do
Tak go dobrze trzasnij w zęby, 
By zmlet pysk mu na otręby.” 

Iš “TRAKT BATOREGO”
(Vilniaus lenkų studentų lakraščio)

Vertimas Lietuviškai
Lok į Kauną, lenkų banda, 
Nors ir blusos sprandą kanda, 
Lėki su snargliu panosėj, 
Kolei jos nenubalnosi.
Lėk, Palioke, pas litvinus, 
Tau išplyšęs kelnių klynas, 
Lėk, pavydale smirdantis, 
Jeigu nori gaut į dantis.

(“Kuntaplis”)

on
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the premises.
JOHN P. McCARREN, INC.

1-3 Flatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 295 Park Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RAVELLI 
Park Avenue Restaurant

295 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4896 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic. Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY WILSHUSEN and 
JAKOB BURFE1ND

5G0 Morgan Avenue, Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4 889 Ims been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
776-a Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premisos.

VIETS and PAPE 
776-a Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY ZABITZ ami LEO ROGENSTEIN 

Washington Butter and Egg Market
385 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4537 luiH been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
tile Alcoholic Beverage Control Law at 
376—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY PRETORIUS
376—5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10519 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
169 Norman Avenue, 
County of Kings, lo 
premises.

GEORGE 
169 Norman Avenue,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SONDEJ
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4160 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS LOMBARDI
29 Kingsland Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9717 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANK SWIERSKI 
Acirema Grocery Store

151 Norman Avenue Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 762 has beeji issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

JOHN DcIIART
<1102 Avenue V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3145 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
265 Lee Avenue, Borough of 
County of Kings, to 
premises.

Law 
Brooklyn, 

be consumed on the

PETER
2C5 Lee Avenue,

PESCE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
25 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY COHEN 
Broadway Coffee Pot

5 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1228 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer nt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY RUIZ and PEDRO LA.IE SAYA 
251 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2263 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
971 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

JOSEPH HAMERMAN
974 Biako Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
169 Bond 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

MARTIN MARAGNI 
Martin's Food Market

169 Bond Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSTAN and 
CHARLES BANDZIAN

722 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7919 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3705 Flatlands Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON TAUBER
3705 Flatlands Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1(1597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Alcoholic Beverage 
Reid Avenue, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

338 Reid
FRANK F. 

Avenue,
DOSWALD

Brooklyn, N. Y.
NOTICE
GB 4874
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
9519 Fourth Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

DAVID
9519 Fourth Avenue,

BREDIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 19191 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the .Alcoholic Beverage Control Law at'" 

’5W Coney Island Ave., Borough of Brookyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises, _ d -J

DAVID KATZ 
Prospect Food Centre

509 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10674 has lx.-cn issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2905 Fort Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GEORGE II. KOCH
2905 Fort Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
> be consumed on the

Alcoholic Beverage
Grand

County of 
Iiremises.

459 Grand

Kings, to

BLODSI 
Street,

BALSIS
Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Japonių Šokikių Sėdėjimo 
Streikas Dėl “Tipsy”

Yamagouchi, Japonija.— 
80 geišų, tai yra mergaičių 
šokikių, smaginančių vyrus 
užeigose, paskelbė sėdėjimo 
streiką. Tai todėl, kad savi
ninkai nori atimt pusę jų 
dovanėlių-“tipsų”, gaunamų 
iš svečių. (Tos mergaitės 
turi ir lytiškai patenkint 
vyrus svečius, kurie to no- 
ri-)

Streikierės susikraustė į 
japonų šventyklą-bažnyčią 
kalne, nusinešdamos ten

maisto ir vandens ilgam sė
dėjimo streikui.

Kitų miestų geišų orga
nizacijos nutarė neleist savo 
narėm streiklaužiaut.

London. — Anglų teismas 
priteisė, kad Italija išmokė
tų $53,065 buvusiam Ethio- 
pijos imperatoriui Haile Se
lassie, kaipo jo dalį įdėtą į 
Bevielinio Telegrafo ir ka
belių kompaniją, kurią ita
lai užgrobė Ethiopijoj.

Italijos valdžia žada duot 
apeliaciją prieš tą sprendi
mą.

Frankistai Sakosi Pradedą 
Apvalyt Vakarinį Ebro Šoną

Saragossa, Ispanija.—Fa
šistai skelbia, kad jie jau 
pradedą apvalyt vakarinį 
Ebro upės šoną nuo liaudie- 
čių ties Tortosa; sako, nu
kovę per 400 liaudiečių, 
tarp kurių buvę ir svetim
šalių liuosndrių.

4 žuvo su lėktuvu

Rištiniu, Kenya, Afrika.- 
Sudužo prekinis orlaivis, ir 
žuvo visi keturi jo įgulos 
nariai.

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa
Iš visos šios apielinkės ir iš toliau visi “Laisves” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Ebro Frontas, Ispanija.— 
Kovoj su fašistais tapo su
žeistas amerikietis liuosno- 
ris J. P. Lardner, sūnus 
garsaus amerikonų rašyto
jo-

Shenandoah - Minersville, Pa

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai 

GROS PUIKI ORKESTRĄ 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, Bųnke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls*
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Nyteisė Vagis

Prezidentas Rooseveltas, 
Divine ir Kas Toliau

Jie Buvo Labai Girti Dainuojantieji Plėšikai Abi Žmonos Pasigailėjo 
Savo Vyro

Howland Spencer yra atkak
lus prezidento Roosevelto prie
šas nuo 1932 metų. Jis kur 
tik įmanydamas išstoja prieš 
Rooseveltą. Dabar tas 
čius 
žemės 
upės, 
Hyde 
negrų 
vine, 
parodyti. Gal 
Father Divine ••angelai'' ne
duos Rooseveltui ramybės, ka
da jis atvyksta į savo namus.

Dabar tas tur- 
pervedė 500 akrų savo 

kitoj pusėj Hudson 
tiesiai prieš Roosevelto 
Park tėviškę, žinomam 
“dievui” Father 

Kažin ką jis tuo nori 
jo supratimu, 
“angelai

Džiūrė prie teisėjo A. II. 
Holįando surado Henry Win
ters, 24 metų, ir Ira French 
kaltais nužudyme krautuvinin
ko Y. Hoplerio. Hopler buvo 
užpultas ir nušautas.

Ira French teisinosi, kad jis 
taip labai buvo girtas, kad ne
žinojo, ką darė. Tik vėliau 
perskaitęs laikraščiuose suži- 

kad krautuvininką nu- 
Jų dvi merginos liudijo, 
jie buvo daug išgėrę 
degtinės, ir buvę labai

Di-! no jo, 
šovė, 
kad 
alaus,

Teisėjo patvarkymu jie ne-
Bet ponas Spencer gali labai [bus nužudyti, nes, jo supratL 
nusivilti. Negrai yra biedniau-j mu, jie perdaug buvo girti.

Jiems bus paskirta kalėjimo 
bausmė.

si žmonės, labiausiai išnaudo
jami. Gi daugelis Roosevelto 
planų tarnauja darbo žmonių 
labui.

John Black, 22 metų, bena
mis, ir Jean Le Jeane, 29 me
tų, 25 South St., areštuoti. 
Policija turi įrodymų, kad jie 
atliko kelis plėšimus, dainas 
dainuodami. Ir ypatingai api
plėšinėjo poreles, besimyluo
jančias automobiliuose. Nese
nai jie apiplėšė L. Malaja ir 
Jessie Moore.

Paskui, dainuodami seno
viška daina “Seven Years with 
the Wrong Woman,” prie 
Morningside kelio jie užpuo
lė Geo. 
kurios 
Bet čia 
ninkas. 
plėšikų
Jie turėjo pasiduoti, 
sakoma, plėšikai 
Tombs kalėjime.

Breitichą ir studentę, 
vardo neišduodama, 
buvo netolimai polici- 
Tarpe policininko ir 
įvyko susišaudymas.

Dabar, 
dainuoja

uzTeisme pripažintas kaltu 
daugpatystę Innes Young, 
metų amžiaus. Jis 1923 metais 
apsivedė Alice, su kuria sugy
veno tris kūdikius, o perei
tų metų lapkrityj apsivedė su 
Helena Bcham, po to, kai 
mergina jam pasiaiškino esan
ti motinystės kelyj.

Federalis teisėjas Galston 
nuteisė ant 2 metų kalejiman 

Į J. J. Palmer, 23 motų, 186 
Alpini St., už vogimą money 
orderių. Jis būdamas elevei- 
terių operatorium pavogė mo
ney orderius, kurie atėjo ki
tiems žmonėms 
šu.

M. Ferron e, 
N. Oxford St., 
tams kalėjimo, 
d amas,
yra vogti, 
Grosernės savininkas 
Murphy nuteistas t 
metams kalėjimo už tai, kad
jis, žinodamas, vogtus money 
orderius priėmė ir bankan, de- 
pozitavo. Jis už $45 money 
orderį sumokėjo tik $30, o už 
$12 — tik $6.

po tuo antra-

26 motų, 133 
nuteistas nie
kad jis, 

jog money
po jais

zino- 
ordcriai 

pasirašė. 
Dennis 

ai p pat

Pinigai, Giminės ir Bankas
Šį Vakarą Lietuvių Ko 
munistų Susirinkimas Rengiasi Prie Parado

Bušai Į Philadelphijos Pikniką

Munn Jackson kol kas nega
li gauti $100;000 palikimo 
savo turtingo dėdės Ch. A. 
Munn. Jis buvo redaktorium 
žurnalo “Scientific Ameri
can.” Mirdamas paliko $150,- 
000 Central Hanover Banke. 
Kol kas Surrogate teismas ne
pripažįsta' jos dokumentų 
(will).

Slaugės Organizuojasi
Miesto slaugės atlaikė kon

ferenciją ir priėjo prie išva
dos, kad kaip didelių, taip ir 
privatinių ligoninių slaugės 
turi prigulėt prie unijos. Jų 
reikalus turi atstovauti orga
nizacija. Kartu priėjo prie iš
vados, kad ligoj ir bedarbėj

Pirmadienį, rugpjūčio 1 d., 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj įvyks lietuvių komunis
tų kuopos susirinkimas. Po at
liktų organizacijos reikalų bus 
diskusijos temoj : “Komunistų 
ir katalikų masių santikiai ir 
bendras veikimas.” Diskusi
joms pamatan bus imama* d. 
Browderio brošiūraitė “Komu
nistų Ištiesta Ranka Katali
kams,” kuri dabar tik išėjo 
iš spaudos.

Vis daugiau New Yorko 
žmonės rengiasi prie taikos 
parado, kuris įvyks šeštadie
nį, rugpjūčio 6 dieną. Dažy
tojų lok al as No. 9 nutarė ma
siniai dalyvauti.

Parado priešakyj maršuos 
Abrahomo Lincolno Bataliono 
draugai, kurie yra sugrįžę iš 
Ispanijos kovų. Paradas pra
sidės 8th Avė. ir 40th St. ir 
bus maršuojama į Madison 
Square Parką, prie Madison 
Ave. ir 24th St.

Reikia Pinigų Kolegijoms Tvirtumą Pavertė į Kliubą

“Tik Pasivažinėt Norėjo”

Reikalauja $10,200,000 pi
nigų Brooklyno, City, Hunter 
ir Queens kolegijų reikalams. 
Iš tos sumos pusė turi būti pa
skirta WPA darbams, kad ko
legijas pataisius, pagerinus, 
padidinus, o pusė kitiems jų 
reikalams.

Max Friedman, 19 metų 
jaunuolis, kuris buvo areš
tuotas pavogtame automobi
liuje. teisinasi, kad iis “tik pa
sivažinėti norėjo.” 
Ch. Solomon tam 
Fried man as bus
Manoma, kad jis 
vienai gengei piktadarių.

Geras Plaukikas Prigėrė

Bet teisėjas 
netiki ir 
teisiamas, 
priklausė

Nesumažina Jiems Kaucijos
Dr. S. R. Kahn ir Sara Kay 

teismo prašėsi, kad jų kaucija 
būtų sumažinta nuo $25.000, 
bet teisėjas atsisakė. Jie yra 
areštuoti ir kaltinami už pa
darymu aborcijos Seimai 
Stuckie’nei, kuri nuo tos ope
racijos mirė. Sakoma, kad už 
operaciją jie gavę $350.

Sam Teifel, 25 metų, ir mier- 
gina Ruth Weiner besjmaudy- 
dami Rockaway nuplaukė ke
lis šimtus pėdų j jūrą. Bangos 
buvo stiprios. Mergina sugrį
žo, bet vaikinas prigėrė. Vė
liau jo kūną ištraukė, bet jau 
negalėjo atgaivinti. Maudynė
se buvo iki 350,000 žmonių. 
Sargai ištraukė apie ,100 iš jų, 
nes daugeli vilnys įveikė.

Fort Hamilton namas, ku
ris išbudavotas 1825 metais iš 
didelių akmenų, tvirtas, galin
gas, ilgai stovėjo apleistas. 
Mat, nauji moderniški ginklai 
sukavoti žemėj ir jiems seno
vinis namas nereikalingas.

Kokį laiką forto namas bu
vo kareivinė, bet vėliau sto
vėjo tuščias. Dabar WPA 
darbininkai naujai jį pertaisė, 
langus nudažė, sudėjo naujas 
grindis ir namas paverčiamas 
į oficierių kliubą.

Matykite ŠĮ Judį

Budavoja Naują Aerodromą
Budavoja didelį orlaivių lau

ką North Beach miesto dalyj. 
Čia jau ir pirma buvo orlaivių 
laukas, bet neužtektinai dide
lis. Naujo orlaiviu lauko bu- 
davojimui ir įrengimui paskir
ta net $16,000,000. Sakoma, 
kad tai bus vienas iš Ameri
kos didelių aerodromų. Vienoj 
vietoj išcementuotas pasikėli
mo kelias turės net 6,000 pė
dų. Bet visgi .tai permažas di
deliems lėktuvams pakilti, nes 
Sovietų Sąjungos lėktuvai, ku
riais pereitais metais lakūnai 
atskrido iš Maskvos per šiau
rių Polių į Washingtono ir Ca
lifornia valstijas, reikalauja 
pasikėlimui nemažiau 12,000 
pėdų kelio.

H. Turner, 37 metų, kuris 
automobilium apdaužė gatve- 
karį, numušė du lempų stul
pus, teisinosi, kad jis buvo 
girtas ir pavargęs. Bet vis 

.vien teisėjas pasiuntė jį kalė- 
jiman.

Skelbia Dideli Boikotą 
Philco Produktams

Iš priežasties Philco firmos 
nesusitaikymo su darbininkais, 
jos radio ir kitiem produktam 
skelbia boikotą masinės uni
jos. United Electric, Radio & 
Machine Workers unija, dalis 
CIO, kuri turi 120,000 narių, 
skelbia boikotą.

Prie boikoto prisidėjo dar 
Transporto Darbininkų unija 
su 50,000 narių; pardavėjų 
unija su 10,000 narių; Typo
graphical (spaustuvininkų) su 
10,000 narių;
Wayne apskričio unijos su 10,_ 
000 narių ir Amerikos Darbo 
Partijos New Yorke 10 ’AD 
skyrius su 1,200 narių.

Dabar Cameo teatre, Broad
way ir 42nd St., New Yorke, 
yra rodomas sovietinis judis 
“If War Comes Tomorrow4” 
(Jei Karas Ateitų Rytoj), šis 
judis parodo, kaip Sovietų Są
jungos priešai ruošiasi tą šalį 
užpulti ir kaip galop jie va
dovybėj Vokietijos fašistų už
puola. Čia parodoma, kaip So
vietų Sąjungos liaudis, Raudo
noji Armija, Orlaivynas, Rau
donasis Laivynas susijungia ir 
nugali priešus.

Perka Drabužių Bedarbiams
WPA vedėjai vėl nupirko už 

$747,295 įvairių 
rie bus išdalinti 
jų šeimynoms, 
mieste pirko

drabužių, ku
be darbi ams ir 
New York o 

drabužiu už
Detroito CTO j $432,448, o už likusią sumą—

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Mirė Rose Matusevich, 49 

metų amžiaus, nuo 25 Little 
St., Brooklyn, N. Y. Mirė tre
čiadienį, liepos 27; bus palai
dota šeštadienį, 30-tą, šv. Jo
no Kapinėse. Pašarvota na
mie. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Maudynių komisionierius 
įspėja Rockaway gyventojus, 
kad jie nemokėtų nieko sar
gams. Nes gauta žinių, būk 
maudynių sargai iš tūlų gyven
tojų stengiasi gauti pinigų.

kitur.

$518,000,000 Mokykloms
New Yorko mokykloms 1937 

metais buvo išleista $518,000,- 
000, tai yra jų pataisymui ir 
užlaikymui. Pradinių mokyklų 
vieno mokinio lėšos siekia į 
įmetus $109; aukštesnių — 
$151, jeigu skaityti visas mo
kyklų užlaikymo lėšas.'

Mirė Charles P. Bower, 
prezidentas Colonial Optic 
Co., 56 metų amžiaus.

Trys elektros darbininkai 
nubausti už tai, kad jie vedė 
elektros vielas neturėdami lei
dimo.

Young būtų gavęs iki 5 mo
tų kalėjimo, bot abi jo žmo
nos pasigailėjo. Pirmoji, Alice, 
sakė: “Aš manau, kad jis tu
rėtų gauti progą pasitaisyti. 
Galų galo, tai ne jo vieno kai
čia.” Antra pati sako: “Aš 
nenoriu, kad jis eitų į kalėji
mą, nes jis yra mano kūdikio 
tėvas.” Po tę teisėjas davė 
jam vieton 5-kių tik vienus 
motus kalėjimo.

90 Mėty Senis Apsivedė
Pietslavas Vasil ji Pavlovich,. 

90 metų amžiaus, apsivedė su 
Marija Popovich, kuri yra 50 
metų. Senis jau pirmiau du 
kartu buvo vedęs. Dabar bu
vo našlys. Jis pasakoja, kad 
dabartinę savo pačią pamatė 
šešios savaitės laiko atgal ir 
taip įsimylėjo, kaip niekados 
pirmiau nebuvo mylėjęs.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bobų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3872

Iš Brooklyno 6 bosai veš publiką į Philadelphijos 
pikniką, kuris įvyks sekmadienį

Rugsėjo 4 September
Ant rytojaus bus Labor Day Šventė

•
Bušai iš Brooklyno i Philadelphijos pikniką 

išeis iš sekamų vietų:

Nuo Vaiginio-Šapalo Salės
147 Thames St, Ridgewood, N. Y.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo J. Juškos Čeverykų Krautuvės
79 Hudson Avenue, Central Brooklyn

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo W. Zabielskio Salės
61-38 56111 Rd., Maspeth, L. I.

Busas išeis 8 vai. ryto

Nuo “Laisvės” Salės
427 Lorimer Street, Brooklyn

Bušai išeis 8:30 vai. ryto. Prie “Laisvės” suvažiuos visi 
ir iš čia visi kartu trauks j pikniką

KELIONĖ Į ABI PUSI $1.75

Tuojaus užsirašykite važiuoti į “Laisvės” 
pikniką ir įsigykite buso bilietą.

ir

Apiplėšė Porą Automobiliu j
L. Malaja, žuvų pardavė

jas, sėdėjo su mergina Jessie 
Moore, savo automobiliuje, 
ties jos namais, ant 147th St. 
Prie jų priėjo du plėšikai, ati
darė kara, atėmė žiedus, laik- 
podėlius, pinigus ir dar priver
tė automobiliu nuvežti į nuro
dytą

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Ge»r3 Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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.

vietą*

Prašo Vyrą Grįžti
Catherina Charles atsikrei

pei per-laikraščius į savo vyrą, 
kuris susipykęs paliko ją 
gruodžio 7, 1937, prašant, kad 
jis' grįžtų atgal į namus. Sa
ko, visi nesusipratimai baigta. 
Moteris ir du maži vaikai gy
vena 83-02—31st Ave., Jack- 
son Heights.

SUSIRINKIMĄ!
MASPETH-BROOKLYN, N. Y. 

Svarbus Susirinkimas
Lietuvių Piliečių Kliubo Rengimo 

Komiteto Brooklyno 
įvyks pirmadienį, i
Maspotho Piliečių Kliube, 60-39 56th 
Dr., Maspeth, N. Y., 8 vai. vakaro.

Visi rengimo komisijos nariai bū
tinai turi susirinkti, nes bus labai 
svarbių reikalų aptarti, nes išvažia
vimas laivu įvyks rugpjūčio 7 d., 
1938. — Narys. (177-178)

> ir Maspotho 
rugpjūčio 1 d.,

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Šulinskas)

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

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Stephen Aromiskis
(Arinakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Telefonas: Humholdt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

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

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

lot ibi tot w wv w mm w w ibi im ww mm tm ww w w w w wuiai

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Dr. Herman Mendlowitz 
83 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—3 dienų ir nuo 7—8 vak. 
NEDEGIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii rytou

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. I8rd St.

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI [RENGTA SUSIĖJIMAMS [STAIGA

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

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

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

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Lietuviui Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I 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




